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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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چنان زیستی که حتی بی تو نسترن و 
شمعدانی خانه ات فروغ افزاست

فهرست

شورا در ماهی که گذشت

شرکت بیمه ایران ، میزبان شورا در ماه مارس

تحلیل آماری در مورد فعالیت روند حضور و مشارکت اعضای شورا

راهی برای خروج از رکود

چرا هدفمندی یارانه ها به هدف هایش نرسید

اعتماد در کسب کار الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر استراتژیهای بازار

عملکرد سال اول دوره یازدهم در بوته نقد

هفت میلیارد نفر در یک نگاه!

اقالم عمده مبادالت امارات و ایران

جام جهانی 2014 برزیل و اثرات اقتصادی - اجتماعی آن
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Iran & UAE trade relations

DIHAD Conference
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پیام رییس شورا

نخست فرا رسیدن سال جدید ایرانی بر همگان مبارک باد. 

حدود چهارماه از خبر موافقت نامه مقدماتی ایران و 5+1 برای حل و فصل مسائل هسته ای 
و س��ایر مش��کالت می گذرد، هر روز خبری جدید در مورد شروع مذاکرات – ادامه مذاکرات 
می رس��د، مردم مشتاقانه منتظرند که شاید تحوالت عملی و گشایشی در کارها باشد، لیکن 
هنوز عمال چیزی مش��اهده نمی ش��ود. بالعکس اخیرا در س��ال جدید میالدی بانک معروف 
ENBD عالوه بر اینکه قبال حسابهای دالر و یورو شرکتهایی که با ایران کار میکنند را مسدود 
نموده حسابهای درهم شرکتهای معروف و قدیمی را از نیز طی نامه های رسمی بسته وادامه 

همکاری را غیر ممکن نموده است. 
با ش��نیدن خبرهای گشایش اوضاع س��رمایه گذاران خارجی فعالیتهای خود را برای بازگشت 
به بازار ایران ش��روع نموده و خوش��بختانه با مراجعه به شورای بازرگانی ایرانیان دبی که تنها 
مرجع مستقل متعلق به بخش خصوصی ایرانیان در امارات عربی متحده است سوال و پرسش 
م��ی نماین��د که چگونه می توان به ایران رفت و در مورد چگونگی س��رمایه گذاری تحقیق و 

جستجو نمود؟
مراجعین بصورت انفرادی و گروهی به ش��ورا مراجعه می نمایند، اخیرا گروهی از بازرگانان و 
سرمایه گذاران فرانسوی مقیم امارات اعالم نموده اند که قصد دارند اواخر ماه می آینده برای 

جستجوی امکانات سرمایه گذاری به ایران مسافرت نمایند.
عمده گروه سرمایه گذاران در حال حاضر بیشتر راغب به سرمایه گذاری در زمینه نفت ، گاز 
و پتروشیمی هستند که سرمایه های خود را در ساحل شهر طال بکار گیرند که سوددهی قابل 

توجه و سریع در پی خواهد داشت. 
گروه بعدی که دولت ایران بس��یار تمایل دارد به ایران بیایند کس��انی هستند که می بایستی 
)در خاک اصلی( و در پروژه های دیر بازده مش��غول ش��وند که بتوانند مش��کل حاد و اساسی 
ایران را که بیکاری اس��ت حل و فصل نمایند و خیل عظیم جوانان تحصیل کرده و فرهیخته 
ایران را جذب بازار کار مطمئن نمایند. این قبیل سرمایه گذاران باید در تاسیس کارخانه ها،  
کش��اورزی مکانیزه، گسترش راههای مواصالتی کشتیرانی و سایر زمینه ها مشارکت نمایند، 
اعلب مراجعین به شورا بالفاصله سوال مهم و اساسی خودرا مطرح می نمایند که : چگونه و از 

چه راه می توان سرمایه را به ایران منتقل نموده تبدیل به ریال بنماییم؟
متاسفانه مانع موجود در سر راه همان بسته بودن سیستم بانکی و سویفت است که هنوز باز 
نش��ده و ادامه داد. سوال بعدی اطمینان از عدم تغییر قانون و مقررات در ایران است که البته 
س��ازمان سرمایه گذاری وابس��ته به وزارت اقتصاد و دارائی قوانین و مقرراتی تدوین نموده که 
میتوان عرضه نموده لیکن اینکه سرمایه گذار صرفا با دیدن قوانین نوشته شده قانع شود بسی 

مشکل است زیرا شنیده ها حکایت از تعبیر بعضی فوری ویک جانبه را دارد. 
سئوال سوم مربوط به این است که اگر سرمایه را برویم و در یک گردش مثال 5-6 ساله پروژه 
به س��ود رس��ید و خواستیم پروژه آماده شده را بفروش��یم و اصل و سود سرمایه را به خارج از 

ایران برگردانیم، آیا مبدا ارز خارجی در برابر ریال ایران تغییر نخواهد کرد؟
نظیر آنچه که ناگهان مبدا دالر از یکهزار تومان به س��ه هزار توان رس��ید؟ چه تضمینی وجود 
دارد که مجددا چنین اتفاقی بوقوع نپیوندند؟ که اگر اتفاق افتد س��رمایه گذار نه تنها س��ود 
حاصله را بر باد رفته می بیند بلکه ممکن اس��ت اصل سرمایه ای را که آورده نتواند برگرداند. 
طبیعی است که شورای بازرگانی ایرانیان دبی نمیتواند بسیاری از سئواالت را روشن پاسخ گو 
باش��د چون شورا در مقام و جایگاه تصمیم گیری هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاران 

مشتاق راهنما باشد و اطالعات واقعی موجود روز را عرضه نماید.
با عنایت به کلیه مطالب فوق، با کوشش هایی که دولت یازدهم طی چند ماه اخیر انجام می 
دهد و در زمینه دیپلماسی بشدت فعالیت می نماید که ایران را در جامعه جهانی به جایگاهی 
که اس��تحقاق آن را دارد برس��اند ما هم امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن 
فعالیتهای جدید باش��یم و آغاز کارهای عملی را در ایران مش��اهده نموده وبه سایرین عرضه 

نماییم که موانع را مفقود – مقتضیات را موجود ببینیم.

تا روشنی برآید و نیکی مدد کند
هادی موتمنی رییس شورا

سخن سردبیر

سیستم بانکي و خروج از رکود

متاسفانه سیستم بانکي کشورنمي تواند در راه خروج از رکود کنوني  بسرعت 
و بطور بهینه به دو دلیل اساسي در خدمت بخش حقیقي )بخوانیدتولیدي( 

اقتصاد ایران باشد:
- اول اینکه طي ٨ سال دوران دولت قبلي  از منابع آن درست یا نادرست 
آنچنان استفاده شده است که هم اکنون به شواهد ارقام موجود و با تمام 
حسن نیتها امکانات زیادي براي تزریق به بخش تولید براي بانکها باقی 

نمانده است.
- دوم اینکه چارچوب ساختار فعلي سیستم بانکي براي جوابگویي به برنامه هاي 
توسعه اي و انتظارهاي برون رفت سریع از رکود، انعطاف پذیري الزم را 

ندارد.
اضافه کنید به آن ، مشکالت بروني ناشي از تحریمها را و آنوقت به دشواریهایي 

که گروه مدیریت سیستم بانکي با آن مواجه است پي خواهید برد.
براي رشد  با رکود و جبران کمبود سرمایه  مبارزه  و داری که  در گیر 
تولید)بویژه براي بخش خصوصي(، دولت عالقمندي روزافزوني به جلب 
سرمایه از خارج و بویژه اول از ایرانیان مقیم کشورهاي دیگر نشان میدهد، 
لزوم عملي شدن این کار مجموعه اي از اقدامات است که اولین قدم آن 
اعالم تک نرخي شدن ارز در اولین فرصت و دادن نشانه هاي ابتدایي از یک 
سیا ست معقول وسنجیده ارزي است که به فعاالن اقتصادي بگونه اي که  

بتوانند خود را نسبت به آن در افقي حد اقل میان مدت تعریف کنند.

 دگر سوال هایي که نیاز به پاسخ دارند حمایتهاي قانوني و بستر امني در 
حد مطلوب و تغییر بعضي دیدگاها نسبت به تکریم از سرمایه و سرمایه دار 
و قرار دادن آنها در جایگاه واقعي خود بعنوان یکي از عوامل الزم براي رشد 

و توسعه است.
از جانب دیگر معلوم نیست در شرایط کنوني اي که سیستم بانکي در آن 
قرار دارد بانکهاي تجاري و بویژه بانکهاي توسعه اي ما تا چه اندازه براي 

تسهیل سرمایه گذاري خارجي آمادگي دارند؟
 میدانیم که در هیچ کجاي دنیا 1٠٠ در صد منابع الزم براي سرمایه گذاري 
را صاحب طرح با خود نمي آورد.نهایتا نیمي از آن را تامین و باقي را در 
محل جستجو خواهد کرد. فرض بسیار خوشبینانه اگر این باشد که براي 
بهبود وضعیت رکود امسال ٢٠ میلیارد دالر جذب سرمایه خارجي در بخش 
حقیقي اقتصاد داشته باشیم آیا سیستم بانکي 6٠ هزار میلیارد تومان یاراي 
همراهي با این سرمایه گذاران را دارد؟ آیا سازمان جلب و حمایت سرمایه 
گذاري خارجي ساختار الزم را براي پاسخگویي سریع و بموقع به تقاضاهاي 

بالقوه دارد؟
میگویند مقررات الزم را براي پاسخگویي به متقاضي در چارچوب"پنجره 
واحد"single window  داریم اما چه کسي و کجا اجراي آن را دیده است؟

شوراي بازرگاني ایرانیان دبي عمال مواجه با سرمایه گذاران بالقوه ایراني و 
غیر ایراني است که در جستجوي پاسخ هاي ملموس به این سوالها هستند. 

اما باید خود جواب گیرند تا بتوانند دیگران را متقاعد کنند.

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر

مانع موجود – مقتضی مفقود

خوانندگان عزیز – دوستان محترم  شورا
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شورا

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

شورا در ماهی که گذشت – مارس 
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برگ��زاری چهارمین جلس��ه 
مش��ترک کمیته اجتماعی و 
کمیته مقابل ب��ا بالیا )٢( – 
جلس��ه نائب رئیس ش��ورا با 
سازمان توسعه صادرات ژاپن 

برگزاری پانزدهمین جلس��ه 
هی��ات مدیره )1( – جلس��ه 
رئیس و نائب رئیس ش��ورا با 
رئیس شورای بازرگانی فرانسه 

در دبی )3(

برگ��زاری پنجمی��ن جلس��ه 
کمیته آموزشی "کارگاه "فنون 

برقراری ارتباط موثر"

جلسه رئیس و نائب رئیس شورا 
با سازمان بورس آگاه از ایران

گردهمایی ماهانه شورا در هتل 
کروان پالزا  

- برگزاری کمیته مالی 
- مصاحبه رویترز با آقای 

  رشید زاده

برگزاری پنجمین جلسه کمیته 
مقابله با بالیا در ساختمان آی 

بی تی

برگزاری ششمین جلسه کارگاه 
آموزش��ی با موضوع "آشنایی 
ب��ا ارزان تری��ن و موثرتری��ن 
فض��ای  در  بازاریاب��ی  روش 
آنالین" - شرکت در کنفرانس 
)4( DIHAD بشردوس��تانه

برگزاری جلسه هیئت تحریریه

 هیات مدیره 
1- تصویب  مصوبه در مورد همکاری شورا با سازمانهای برگزارکننده سمینار نحوه تجارت با ایران و ارائه گزارش سفر بندرعباس و مالقات با رئیس جمهور 

کمیته اجتماعی
٢- تصویب کمک شورا به دانشجویان ایرانی محصل در دانشگاه آمریکایی شارجه برای ساخت غرفه ایران در نمایشگاه روز جهانی )Global Day( – ارائه برنامه کمیته 

مقابله با بالیا در ارتباط با انتقال دانش و اطالع رسانی راههای جامعه محور در برخورد با بالیای طبیعی خصوصا زلزله در ایران.

3- دیدار رئیس شورا و نائب رئیس شورا با رئیس شورای بازرگانی فرانسه در دبی جهت هماهنگی سفر عده ای از تجار فرانسوی مقیم دبی به ایران.

 DIHAD 4- ارائه گزارشی کوتاه در مورد برنامه های کمیته اجتماعی شورای بازرگانی در کنفرانس بشردوستانه
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شورا در سالی که گذشت –  – 1392 

گردهمایی ش��ورا در هتل ش��انگریال با موضوع مسئولیت آغار به کار هیات مدیره دوره یازدهم شورا
اجتماعی شرکتها

انتخاب مسئولین شورا: 
هادی مؤتمنی:  رئیس هیات مدیره شورا  حسین اسرارحقیقی: قائم مقام اجرایی شورا  اسفندیار رشیدرزاده :  نایب 

رئیس شورا، عبدالقادر فقیهی:  خزانه دار  شورا  عبدالرضا صمدی پور: منشی  هیات مدیره

فروردین

معرفی هیئت مدیره دوره یازدهم به روسای شوراهای بازرگانی کشورهای مختلف در دبی

اردیبهشت

دعوت از شورا برای شرکت در نشست مشترک شوراهای بازرگانی به میزبانی شورای بازرگانی فرانسه و کانادا دعوت از اعضای شورا برای شرکت در مراسم معرفی و تجلیل از دستاوردهای جدید بیمارستان ایرانیان دبی در محل اتاق بازرگانی دبی

خرداد

دعوت از اعضای شورا برای شرکت در مهمانی افطار شورا در باشگاه ایرانیانمالقات نائب رئیس شورا با رئیس شورای بازرگانی تایلند

تیر

دعوت از اعضای ش��ورا به شرکت در مجلس VIP  اتاق 
بازرگانی دبی برای ماه مبارک رمضان

شرکت تعدادی از اعضای هیات مدیره در مهمانی افطار وزارت تشریفات امارات به میزبانی 
Beach Palace شیخ محمد آل مکتوم در

مرداد

دعوت از اعضای شورا برای شرکت در نشست مشترک شوراهای بازرگانی به میزبانی شورای 
Back 2 Business -  بازرگانی آمریکا و هلند

دعوت از اعضای ش��ورا برای ش��رکت در گردهمایی شورای 
توسعه تجارت هنگ کنگ به صرف شام

دعوت از اعضای شورا برای شرکت در نمایشگاه تجاری کشورهای اسالمی 
در تهران 

شهریور

دعوت از اعضای شورا برای شرکت در جلسه تشریحی "تحریمهای آمریکا علیه ایران چه هستند: باید ها و نبایدها  "دعوت از اعضای شورا برای شرکت در کنفرانس The CEO Dialogue در محل اتاق بازرگانی دبی

مهر

برگ��زاری گردهمایی ماهیانه در هتل روتانا و 
برگزاری میزگرد اقتصادی با حضور اس��تاید 

اقتصاد در مورد اقتصاد ایران

تشکیل مجمع فوق العاده )برای سومین بار( 
جهت تصویب اساس نامه جدید شورا

س��خنرانی معرفی تس��هیالت تج��اری برای 
بازرگانان در هنگ کنگ

برگزاری جشن آبانگان توسط کمیته 
اجتماعی

مالقات روسای شورا با سازمان برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی بوشهر

آبان

سفر تعدادی از اعضای هیات مدیره به بندرعباس و مالقات اختصاصی با رئیس جمهوری 
محترم جناب آقای دکتر روحانی و ا اتاق بازرگانی بندرعباس و ش��ورای عالی ایرانیان 

خارج از کشور

دع��وت اعضای ش��ورا برای ش��رکت در 
سمینار "وضعیت کنونی تحریمها و چشم 

انداز آینده ایران" در هتل شانگریال

دعوت از اعضای ش��ورا به ش��رکت در 
سمینار انرژی در ابوظبی

مصاحبه نائب رئیس شورا با 
 CCTV شبکه تلویزیونی

گردهمایی ماهیانه شورا در 
هتل کروان پالزا

اسفند

دعوت از اعضا برای شرکت در میزگرد 
بازار صادرات در اتاق بازرگانی دبی 

مصاحبه خبرگزاری های معتبر جهان از 
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دبی

گردهمایی خانوادگی شورا 
در رستوران شهرزاد 

دعوت از اعضای شورا برای دیدار با آقای ظریف 
وزیر امور خارجه ایران در باشگاه ایرانیان

مالقات با آقای س��عید النجار و واجد ال هاش��می روسای بخش روابط 
اتاقهای بازرگانی اتاق دبی با روسای شورا در محل دفتر شورا

آذر

دعوت از اعضا برای شرکت در جلسه سخنرانی آقای دکتر حسین عبده 
تبریزی در دانشگاه آزاد 

دعوت از اعضا برای مش��ارکت در جلسه معرفی راههای همکاری بخش 
خصوصی و دولتی در کنترل صادارت در اتاق بازرگانی دبی

مالقات سرکنسول سنگاپور با نائب رئیس شورا در محل دفتر شورا

دی

گردهمایی ش��ورا در هتل کروان پالزا همراه با س��خنرانی آقای افخمی 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت 

مالقات سرکنس��ول جدید ایران در امارات با هیات مدیره شورا در محل 
کنسول گری ایران در دبی

مالقات تعدادی از اعضای هیات مدیره با آقای سیف رییس بانک مرکزی 
 Grand Hyatt ایران در هتل

بهمن 
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الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

شرکت بیمه ایران، میزبان شورا در ماه مارس

آخرین نشست ماهانه شورا در سال 13۹٢، روز ٨ 
مارس در هتل Crown Plaza برگزار شد.  کفالت 
این جلس��ه را ش��رکت بیمه ایران بر عهده داش��ت. 
همزم��ان با برگزاری این نشس��ت، کارتهای عضویت 
با طرح و نظام جدید ش��ماره عضویت، تحویل اعضاء 

محترم شورا شد.

همچنین با توجه به ارتباط سازنده سفیر محترم 
جمهوری اس��المی ایران در ام��ارات عربی متحده با 
ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی در طول مدت خدمت 
ایش��ان در امارات و بر اس��اس مصوب��ه هیأت مدیره 
شورا، جناب آقای دکتر محمدرضا فیاض به عضویت 
افتخ��اری ش��ورا درآمدند. مطابق اساس��نامه ش��ورا، 
”افراد ش��اخصی که در انجام اهداف و آرمانهای شورا 
اقدامات مؤثری مبذول دارند و شورا بتواند از حمایت 
و پشتیبانی ذیقیمت آنها برخوردار گردد، با پیشنهاد 

کمیته عضویت و تصوی��ب هیأت مدیره بعنوان عضو 
افتخاری شورا انتخاب خواهند شد... “

عالوه بر معرفی دکت��ر فیاض بعنوان عضو جدید 
افتخاری شورا، سرکنسول جدید ایران در دبی، جناب 
آقای بهرامی  به اعضاء شورا معرفی شدند. برای ایشان 
آرزوی توفیق در خدمت شایس��ته به ایرانیان ساکن 

دبی داریم.
در ادامه جلسه آقای عبدالقادر فقیهی، عضو هیأت 
مدیره شورا و مؤسس شرکت بیمه ایران در سخنرانی 
خود، تاریخچه بس��یار جالب و کمتر منتشر شده ای 
از روند شکل گیری نظام اقتصادی دبی ارائه نمودند. 
پس از آن آقای س��لطانی، مدیر منطقه ای  توس��عه 
کسب و کار شرکت بیمه ایران و خانم فاروقی، رییس 
بخش بیمه پزش��کی و بیمه مس��افرت شرکت بیمه 
ای��ران، آخرین تحوالت صنع��ت بیمه در دبی را مرور 
نموده و توصیه های پیش��نهادی خ��ود را با توجه به 

آمار و قوانین اخیر ارائه کردند.

در همین راس��تا و با توجه ب��ه قوانین جدید الزام 
آور ب��رای قرار گرفتن تمامی ش��اغلین در دبی تحت 
پوشش  بیمه درمانی تا سال ٢٠16، رایزنی مقدماتی 
برای ارائه خدمات بیمه درمانی بصورت گروهی برای 
آندسته از اعضاء ش��ورا که شرکتهای کوچک را اداره 

میکنند آغاز شده است. 
در پایان نشس��ت، رییس گ��روه فرهنگی ایرانیان 
 Iranian Cultural( دانش��گاه آمریکایی ش��ارجه
club - AUS(،  گزارش��ی از برنام��ه ه��ای ای��ن 
گروه  برای برگزاری باش��کوه  جش��نواره روز جهانی 
در روزه��ای 13 و 14 مارس ارائه دادن��د و از آقایان 
مؤتمنی، معصوم زاده و بلورفروشان که حمایت مالی 
از برنامه دانش��جویان ایرانی را تقبل نمودند قدردانی 

کردند.

شورا
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 توسعه دانش مدیریت بالیا طی سال های گذشته 
باعث ش��ده اس��ت تا بس��یاری از دولت و سازمان ها 
رویکردها و سیاس��ت های جدی��دی را پیش بگیرند. 
امروزه در دانش مدیریت بالیا این واقعیت به ش��کل 
فزاینده ای مورد پذیرش قرار گرفته است که کاستی ها و 
اشتباهات رایج در سیاست گذاری های توسعه نقش 
مهمی در بروز اثرات مخرب ناش��ی از بالیای طبیعی 
دارن��د و به تبع آن تاثیر پذیری کش��ورهای در حال 
توس��عه از بالیای طبیعی در مقایس��ه با کش��ورهای 

توسعه یافته بیشتر است. 

بالیا به صورت بالقوه می توانند ضربه های س��هم 
گینی ب��ه برنامه های اقتصادی کش��ورهای در حال 

توس��عه وارد کنند و به شدت بر برنامه های اقتصادی 
و توسعه ای تاثیرات منفی بگذارند که عموما به تغییر 
اولویت ها منجر می ش��ود. در واق��ع بالیای طبیعی 
مشکلی جدی در مسیر توس��عه پایدار محسوب می 
ش��وند که تمامی حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی و 

سیاسی را متاثر می سازند.

 خس��ارات و تلفات ناشی از وقوع بالیای طبیعی، 
بحران های محیط زیس��تی و حوادث انسان ساخت 
ب��ه دالیل متع��دد رو به افزایش اس��ت و به تبع این 
وضعیت، س��رمایه گذاری های پیش بینی شده برای 
امور زیربنایی و عمرانی )عموما در کشورهای در حال 
توس��عه( به ناچار صرف هزینه های کالن پیش بینی 

نشده بازس��ازی پس از بالیا می شود و عواقب آن بر 
دولت ها و ملت ها  تحمیل می شود.

 در اث��ر وق��وع بالی��ای طبیعی معم��وال لطمات 
ش��دیدتر و جبران ناپذیرتری به طبقات تهیدس��ت و 
فقیر جوامع وارد می ش��ود و علت آن هم زندگی در 
مناطق آسیب پذیر، عدم دسترسی به منابع الزم برای 
کاهش مخاطرات و محدودیت منابع برای بازگش��ت 
به زندگی عادی پس از وقوع بالیا اس��ت. هزینه های 
ناش��ی از وقوع بالی��ا، اعم از هزینه های مس��تقیم و 
غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیر 
و در حال توس��عه، ممکن اس��ت ضربه ای مهلک به 

حساب آید که به سختی قابل جبران باشد.

کارت عضویت اعضا شورا

موض��وع تمدید عضویت بموق��ع و تعیین 
تعداد اعضاء ش��ورا در زمان مش��خص، همواره 
برای کمیته عضویت شورا چالش برانگیز بوده 
اس��ت. تعدادی از اعضاء شورا، هرچند عالقمند 
به  ادامه همراهی با شورا، حضور  در جلسات و 
فعالیت در کمیته ها، با تأخیر در تمدید عضویت 
و پرداخت حق عضویت ساالنه، مدیریت و برنامه 
ریزی خدمات به اعضا را دچار سختی می کنند.
اس��تفاده از سیس��تمهای مکانیزه و بانک 
اطالعات اعضا که بطور منظم به روز میش��ود، 
امکاناتی را فراهم آورده اس��ت که در هر زمان 
بت��وان وضعی��ت دقیق هر عضو را مش��اهده و 

بررسی کرد. برخی از تحلیلهای بدست آمده از 
این نظام، در همین ش��ماره ماهنامه ش��ورا  به 

چاپ میرسد.
همچنین، کارتهای عضویت به روز شده و در 
اختیار اعضاء شورا قرار گرفته است. کارت جدید 
عضویت  مش��ابه تصویر مقابل اس��ت. شماره 
عضویت نیز با ساختار جدید، به روز شده است. 
ارقام شماره عضویت  از چپ به راست: رقم اول 
)نفر اول یا دوم از یک شرکت(، رقم دوم و سوم 
)سال عضویت(، رقم چهارم و پنجم )ماه تمدید 
عضویت( و ارقام س��مت راست نمایانگر شماره 

سریال عضویت است. 

مالقات نماینده دفترسازمان توسعه تجارت ژاپن در دبی با نائب رئیس شورا

علیرضا آئینه چیان         

ترویج دانش جهانی مدیریت بالیای طبیعی

آقای شاتوشی هاشیموتو، مدیرکل شرکت Jetro مالقاتی با نائب رئیس شورا برای مبادله افکار و هم اندیشی در مورد شرایط جدید سیاسی و اقتصادی ایران و باز شدن 
درهای تجارت بین ایران و کشورهای صنعتی داشتند. این جلسه در تاریخ سوم مارچ ٢٠14 در دفتر شورا تشکیل شد و سواالتی از جانب آقای ساتوشی در مورد نحوه 

کسب و کار در ایران مطرح شد. 

کمیته اجتماعی شورا، با همت آقای باقر نمازی و اعضاء عالقمند شورا، کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکتی را تأسیس نمود و ایشان نیز تسهیل گری در برقراری 
ارتباط فنی بین المللی و ظرفیت س��ازی اجتماعی در مدیریت مردم نهاد بالیای طبیعی را در دس��تور کار خود قرار دادند. در همین راس��تا، تا کنون 3 نفر از فعاالن 
این حوزه، برای شرکت در  دوره آنالین بانک جهانی توسط شورا ثبت نام شده اند. آقای علیرضا آئینه چیان با شرکت در دوره آموزش، بعنوان ممتاز دوره خود نیز 

شناخته شده و مورد تشویق قرار گرفتند. مطلب زیر، شرح مختصری است از تجربه ای که کسب نمودند.



www.ibc.aeinfo@ibc.ae

 

8

13
92

د 
فن

اس
م، 

 نه
ره

شما
م، 

ده
نز

 پا
ال

س
15

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
9  

     
Ma

rch
     

  2
01

4

 خس��ارتهای مالی ناش��ی از بالیا طی س��ال ها و 
دهه های گذشته به دالیل متعدد افزایش یافته است. 
خسارتهای وارد ش��ده به زیرساخت های کشورهای 
آس��یایی طی دهه نود میالدی، س��االنه برابر دوازده 
میلی��ارد دالر، یعنی معادل س��ی درصد تس��هیالت 
پرداخت ش��ده توس��ط بانک جهانی طی س��ال بوده 
اس��ت. طی دهه گذشته برخی مناطق جهان چندین 
بار به علت وقوع بالیایی مشابه تحت تاثیر قرار گرفته 
اند و بانک جهانی به دفعات کمک های اضطراری به 
منظور بازسازی پس از بالیا را به این کشورها پرداخت 
کرده است. نتیجه این امر اتالف سرمایه و منابع است. 

در سال 1۹۹٨ واحدی به نام ”مدیریت مخاطرات“ 
در بانک جهانی ایجاد شد. با ایجاد این واحد رویکرد بانک 
جهانی در امر مدیریت بالیا از بازس��ازی به پیش��گیری 
تغیی��ر یاف��ت. از جمله اه��داف اصلی واح��د مدیریت 
مخاطرات گردآوری و ترویج دانش مدیریت بالیا خصوصا 
در حوزه پیشگیری و آمادگی است که همگام با اهداف 

توسعه هزاره برنامه ریزی و اجرا می شود.

 از جمل��ه روش ه��ای بانک جهانی ب��رای ترویج 
دانش مدیریت بالی��ا، برگزاری دوره های آموزش��ی 
مجازی است که موضوعات و سرفصل های متعددی 
را ش��امل می ش��ود و طی��ف وس��یعی از مخاطبان 
را در ب��ر می گیرد. پایه ای ترین دوره آموزش��ی که 
پیش نیاز س��ایر دوره ها محس��وب می شود دوره ای 
 Comprehensive Disaster Risk اس��ت به ن��ام

 .Management Framework
طی این دوره آموزشی شش هفته ای مخاطبان در 

قالب سه ماژول اصلی شامل:
-  مبانی مدیریت بالیا 

 - ساختارهای کالن مدیریت بالیا

 - نقش جوامع محلی در مدیریت بالیا

 وارد فرآیند یادگیری می ش��وند. دوره آموزش��ی 
توسط تسهیلگرانی که از دانش، مهارت و تسلط کافی 
برخ��وردار هس��تند هدایت می ش��ود و فراگیران که 
عموما دارای تجربه کار در حوزه مدیریت بالیا هستند 
در فضایی تعاملی به تب��ادل دانش و تجربه خود می 
پردازند. این فضای تعاملی و حضور افراد از ملیت های مختلف 
و تنوع س��ابقه کار و دانش فراگیران باعث می شود تا این 

تجربیات در دسترس همگان قرار گیرد.

 برای ه��ر م��اژول محتوایی در قال��ب مقاالت و 
مطالعات موردی متعدد پیش بینی ش��ده اس��ت که 
مشارکت اثربخش در تبادل نظر ها، کسب نمره قبولی 
در امتحان پایانی هر ماژول و انجام تکالیف پایانی هر 
ماژول منوط به مطالعه دقیق این مطالب است و البته 
برای ارائه عملکردی قابل قبول دسترس��ی به منابعی 
خارج از موارد ارائه ش��ده توسط اساتید و تسهیلگران 

دوره هم ضروری به نظر می رسد.
هر فراگیر موظف به ارائه پروژه پایانی دوره آموزشی 
در چارچوب تعیین ش��ده و شرکت در امتحان پایانی 

نیز می باش��د. البته برای ارزیابی نهایی میزان و نحوه 
مشارکت فراگیر در بحث های گروهی و کیفیت پروژه 
پایانی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می دهند. 
به عنوان یک جمع بندی کلی، هم از منظر محتوایی 
هم از بابت ش��کل اج��رای آن، می توان گفت که این 
دوره تجربه ای ارزشمند همراه با آموخته هایی مفید 
است که البته مشارکت فعال در آن به لحاظ کاری و 
زمانی کمی سنگین خواهد بود. آشنایی با ساختارها و 
عملکرد سیستم های  مدیریت بالیا در سایر کشورها، 
شناخت نقاط ضعف و قوت سازمان های ملی، محلی 
و بین المللی درگیر در موضوع مدیریت بالیا، آگاهی 
از تجربیات موفق و ناموفق و آشنایی با علل و عوارض 
مخاط��رات و بالیای طبیعی در س��ایر نقاط جهان از 
جمله مزیت های حضور در این دوره هس��تند و برای 

شرکت کنندگان ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
  

بدون شک اس��تفاده از چنین فرصت هایی تاثیر 
مثبت و قابل توجهی بر ظرفیت سازی فعاالن توسعه 
خواهد داش��ت. در صورت شناسایی و انتخاب افرادی 
که از پتانس��ل ه��ای الزم برای مش��ارکت در موارد 
مش��ابه برخوردار باش��ند، عالوه بر اینک��ه به فرآیند 
ظرفیت سازی منابع انسانی کمک شایانی خواهد شد، 
کانال های مناسبی نیز به وجود خواهد آمد تا فعاالن 
توسعه ایرانی همتایان خود در سایر نقاط جهان را از 
تجربیات و توانمندی های جامعه ایرانی مطلع نمایند.
 از آنج��ا ک��ه حضور اینجانب در ای��ن دوره بدون 
پشتیبانی ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی امکان پذیر 
نبود و هزینه ش��رکت در دوره هم توس��ط ش��ورای 
بازرگانی ایرانیان دبی پرداخت ش��د، الزم می دانم از 
همکاری و همراهی همه عزیزان، خصوصا دوس��تان 
گرامی سرکار خانم الهام ارجمندی، جناب آقای باقر 
نمازی، جناب آقای پوریا امیری و جناب آقای حسام 

الدین نراقی تشکر و قدردانی کنم.

شورا
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WITH DEEP SORROW WE REGRET TO 
ANNOUNCE THE SAD DEMISE OF

MR. MEHDI MOTAMENI
Brother of Mr. Hadi Motameni
President of Iranian Business 

Council in Dubai

Our heartfelt condolences, thoughts and prayers go out to 
our dear President and

colleague, Mr. Hadi Motameni and his family and relatives. 
We all share this grief with you.

Board of Directors and members of Iranian 
Business Council - Dubai
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• نموداردرصد مشارکت اعضا در همایشها ) از ابتدای سال ٢٠1٢ تاکنون( 
 Hyatt گردهمایی اعضای ش��ورا در دسامبر ٢٠13 که در رستوران شهرزاد هتل •
Regency برگزار شد بیشترین مشارکت اعضای شورا را در طی یک سال گذاشته 

رقم زده است.

• نمودار مقایسه ای مشارکت اعضا از سال ٢٠1٢ تا ٢٠14
• بر خالف وضعیت سخت تحریم ها، متوسط مشارکت اعضای شورا با نرخ آهسته اما 

پیوسته ای در حال رشد است.

• مقایسه مشارکت اعضا طی دو دوره بر اساس گروههای چهارگانه
• تعداد اعضای ش��ورا از گروه چهار که اصال مشارکت ندارند کاهش یافته و به گروه 
یک که باالی 65 درصد مشارکت در همایش های شورا را دارند، افزوده شده است. 
به نوعی منحنی مشارکت اعضا در همایش ها به صورت منحنی نرمال درآمده است. 

• بررسی مقایسه ای وضعیت پرداخت حق عضویت اعضا طی دو دوره
• تعداد اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند به طور قابل مالحظه ای 

کاهش یافته است.
• هم اکنون با پیگیری دبیرخانه زمان عدم پرداخت حق عضویت ها از دوسال گذاشته 

به شش ماه کاهش یافته است. 

کمیته روابط عمومی
تحلیل آماری در مورد روند فعالیت حضور و مشارکت اعضای شورا 

شورا

یک  گروه 
دو گ��روه 

سه  گروه 
گروه چهار 

%65 باالی  مشارکت 
مشارکت ٢٠ تا %5۹
مشارکت 15 تا %1۹

مش��ارکت نداشته اند 

گردآوری: کمیته روابط عمومی
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اقتصادی

اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد. قرار است 
تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود. خروج از رکود 
به خصوص در چارچوب روشها و نهادهای موجود در 
اقتصادایران پیچیده بوده و ساده نیست. برای کمک 
ب��ه خروج از رکود باید س��ازوکارها و نهادهای جدید 
وضع کرد. در این یادداشت با مطرح کردن سه مولفه 
مه��م از وضع موجود کش��ور راهکاری برای کمک به 

خروج از رکود ارائه میشود.

مولفه اول: منابع مالی دولت بسیار محدود است 
و ام��کان افزایش تقاض��ای کل برای ایجاد تحرک در 
اقتص��اد را ندارد. عملکرد بودجه عمرانی به قیمتهای 
جاری در س��الهای ۹٠ و ۹1 به ترتیب ٢5 و 11 هزار 
میلیارد تومان بوده است. پیشبینی میشود که عملکرد 
بودجه عمرانی س��ال ۹٢ نیز حدود 11 هزار میلیارد 
تومان باش��د، اگرچ��ه بودجه عمران��ی مصوب برای 
س��الهای ۹٠، ۹1 و ۹٢ به ترتیب 35، 4٠ و 56 هزار 
میلیارد تومان بود. اگر متوسط نرخ تورم برای سالهای 
۹1 و ۹٢ را 33 درص��د در نظ��ر بگیری��م، عملک��رد 
بودجه عمرانی س��ال ۹٢ به قیمتهای سال ۹٠ کمتر 
از یک پنجم عملکرد بودجه سال۹٠ است. با کاهش 
ش��دید بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بیحساب 
طرحهای عمرانی در چند سال گذشته از طرف دیگر، 
بده��ی دولت به پیمانکاران ح��دود 5٠ هزار میلیارد 
تومان برآورد میشود. بدهی زیاد دولت به پیمانکاران 
بار س��نگینی بر بودجه عمرانی سال ۹3 خواهد بود و 
پرداخت حتی بخشی از بدهی پیمانکاران از مبلغ کم 

بودجه عمرانی برای سرمایه گذاری میکاهد.

بودجه عمرانی پیش��نهادی در الیحه بودجه ۹3 
حدود 3٨ هزار میلیارد تومان اس��ت؛ ولی با توجه به 
روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش��بینی میشود 

عملکرد بودجه عمرانی س��ال ۹3 به قیمتهای جاری 
بی��ش از 15 هزار میلیارد تومان نباش��د. بخش��ی از 
ای��ن بودجه بای��د صرف پرداخت بده��ی های دولت 
به پیمانکاران بابت کارهای انجام ش��ده قبلی شود و 
آنچه می ماند نیز اگر با توجه به تورم 4٠ درصد سال 
جاری و احتماال تورم ٢5 درصد سال آینده به قیمت 
ثابت س��ال ۹٢ تبدیل شود، مقدار بودجه عمرانی ۹3 
برای س��رمایه گذاری کمتر از آنچه در سال ۹٢ اتفاق 
افت��اد خواهد بود. بودجه جاری س��ال ۹3 نیز اگرچه 
پیش بینی میش��ود که نسبت به عملکرد سال ۹٢ با 
قیمتهای جاری حدود 17 درصد رش��د داشته باشد؛ 
ول��ی عمال با توج��ه به تورم 4٠ درصدی س��ال ۹٢، 
بودج��ه جاری دولت هم به قیمتهای ثابت کاهش��ی 
خواهد ب��ود و تقاضای واقعی را افزایش نمیدهد تا به 

رفع رکود کمک کند. 

مولفه دوم: ش��رایط موجود، وضع اسفناک و در 
حال فروپاش��ی سازمانها و شرکتهای فنی- مهندسی 
کش��ور اس��ت. بخ��ش بزرگ��ی از نیروهای انس��انی 
متخصص و ماش��ین آالت کشور در شرکتهای فنی- 
مهندس��ی ی��ا مش��اوران و پیمانکاران جمع اس��ت. 
کارفرمایان این ش��رکتها عمدتا سازمان های دولتی 
ب��وده اند. این ش��رکتها از یک ط��رف از کارفرماهای 
خود طلبکارن��د. مطالباتی با ارزش اس��می ثابت که 
ب��ا تورم 3٠ درصد و 4٠ درص��د، ارزش واقعی آن در 
حال ذوب شدن است. این شرکتها، معموال در مقابل 
مطالبات خود بدهی های��ی به بانکها دارند که بدهی 
آنها با نرخهای س��ود ٢5 درصد ی��ا ٢٨ درصد رو به 
افزایش اس��ت. از طرف دیگر به علت کاهش ش��دید 
بودج��ه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای 
این ش��رکتها ندارند و بیکاری در این ش��رکتها رو به 
افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی ها 

منبع: دنیای اقتصاد

راهی برای خروج از رکود
دکتر مشایخی

برای کمک به خروج از رکود 
الزم است که دو حوزه در ایجاد 

ساختار و سازوکار یا نهادها و قواعد 
جدید نقش آفرینی کنند. یکی حوزه 

بازار سرمایه و دیگری ظرفیتهای 
فنی- مهندسی کشور
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است تا این شرکتها که ظرفیتهای سازندگی کشورند 
رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند. آنها عمدتاً حقوق 
کارمندان و کارشناس��ان خ��ود را نمیتوانند پرداخت 
کنند و کارشناس��ان آنها بیکار ش��ده و بعضا از کشور 
مهاجرت میکنند. از هم پاش��یده ش��دن ظرفیتهای 
س��ازندگی کشور که طی س��الها کوشش و مرارت به 
وجود آمده یک ضایعه اس��ت و بی��کاری و مهاجرت 
نیروه��ای کارشناس��ی باتجربه ضایع��ه دیگری برای 
کش��ور خواهد بود؛ درحالیکه در دهه های گذش��ته 
ایجاد و رش��د ظرفیت سازندگی کشور موجب فراهم 
ساختن زمینه های اشتغال نیروهای متخصصی که به 
بازار کار می پیوس��تند میشد، از هم پاشیدگی آنها و 
رکود کارهای عمرانی نه تنها این بستر ایجاد اشتغال 
جدید را از بین می برد؛ بلکه شاغالن قبلی را نیز بیکار 
میکند و مهمتر آنکه، ظرفیتهای سازمانی ایجاد شده 

جهت سازندگی کشور را مضمحل میسازد. 

مولفه س�وم: ش��رایط موجود، وجود بیش از 5٠٠ 
ه��زار میلی��ارد تومان نقدینگ��ی نزد مردم اس��ت. این 
نقدینگی به دنبال زمینه های مناس��ب سرمایه گذاری 
برای حف��ظ ارزش خود اس��ت. زمانی ب��ه خرید ارز 
یا س��که می پردازد و زمان دیگری به س��وی زمین، 
مس��کن یا بورس س��هام روی می آورد. به هر سمت 
که می رود در آنجا قیمتها را به س��رعت باال میبرد و 
چه بسا حبابهایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد 
مردم است با یک ساماندهی مناسب میتواند به سمت 
سرمایه گذاریهای توجیه پذیر و ثمربخش روان شود و 
کاهش سرمایه گذاری دولت را جبران کرده و به خروج 

از رکود کمک کند. 

ب��رای کمک به خروج از رکود الزم اس��ت که دو 
حوزه در ایجاد س��اختار و س��ازوکار یا نهادها و قواعد 
جدید نقش آفرینی کنند. یکی حوزه بازار س��رمایه و 
دیگری ظرفیتهای فنی- مهندسی کشور. بازار سرمایه 
میتواند با فراهم س��ازی زمینه تش��کیل صندوقهای 
س��رمایه گذاری در پروژه های سودآور جدید، امکان 
جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه گذاری در پروژه های 
جدید و خرید و فروش س��هام صن��دوق هایی را که 
به این منظور تشکیل میش��ود فراهم سازد. از حدود 
٢/5 سال پیش پیشنهادی برای تشکیل این صندوقها 
تدوین شد که مورد توجه قرار نگرفت. اخیرا با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی 
دولت برای س��رمایه گذاری، تش��کیل این صندوقها 
مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول 
تدوین نهایی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط 
به آن اس��ت. این صن��دوق ها امکان ورود س��رمایه 
گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم میسازد. آنچه 
اکن��ون در بورس میگ��ذرد خرید و فروش س��هام 
ش��رکتهای فعال در بورس اس��ت که به عنوان 
بازار ثانویه ش��ناخته میش��وند، ش��رکتهایی که 
قبال به وجود آمده اند و س��هام خود را به س��رمایه 
گذاران اولیه ای فروخته اند و آن سهام در بازار ثانویه 
بین مردم دست به دس��ت میشود، بدون آنکه منابع 

قابل توجهی برای توسعه ظرفیت های جدید فراهم آید. 
صندوق های پیش��نهادی برای آن اس��ت که سرمایه 
گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق ها سرمایه 
خ��ود را در اختیار صندوق ها قرار دهند و س��رمایه 
جمع آوری ش��ده در صندوق برای سرمایه گذاری در 
پروژه های توجیه پذیر جدید س��رمایه گذاری شوند. 
پ��روژه های توجی��ه پذیر در قالب ش��رکتهای پروژه 
ش��کل میگیرند، با سرمایه گذاری از طرف صندوق و 
با اس��تفاده از اعتبارات بانکی یا تامین کنندگان مالی، 
دیگ��ر پروژه ها به نتیجه میرس��ند و ارزش اقتصادی 
ایجاد میکنند و سرمایه گذاری در پروژه ها به سرمایه 
گ��ذاران در واحده��ای صندوق س��ود می رس��انند. 
صندوق ها واحدها یا س��هام جدید خ��ود را در بازار 
برای اولین بار عرض��ه میکنند و در نتیجه بازار اولیه 
را برای خرید سهام صندوق ها توسعه میدهند. سهام 
واحدهای صندوق میتوان��د در بازار ثانویه بین مردم 
خرید و فروش ش��ود. ارزش سهام هر صندوق در هر 
مقطع زمانی با توج��ه به وضعیت پروژه هایی که آن 
صندوق در دست اجرا و سرمایه گذاری دارد در بازار 
تعیین میش��ود. هر صندوق میتواند ی��ک بازارگردان 
داش��ته باش��د. س��هامداران واحد های صندوقها الزم 
نیست انتظار بکش��ند تا پروژه های صندوق تمام شود 

و س��هام خود را بفروش��ند یا سود 
ببرند. با توجه به پیشرفت پروژه های 
صندوق ی��ا به ثمر رس��یدن آنها، 
ارزش س��هام افزایش می یابد و با 
فروش سهام صندوق در بازار ثانویه 
صاحبان سهام میتوانند از افزایش 
ارزش س��هام به��ره من��د ش��وند. 
جزئیات ای��ن صندوقها و چگونگی 
کارکرد آن توس��ط سازمان بورس 
باید تدوین و اعالم ش��ود. در گذشته 
سرمایه گذاری در پروژه های جدید 
ب��ه نوعی و بدون وج��ود صندوقها 
اتفاق افتاده اس��ت. به عنوان مثال 
وقتی بانک س��په در پ��روژه های 
گل گهر و چادرملو سرمایه گذاری 
کرد و این پروژه ها به ثمر رسیدند 
بانک سپه استفاده کالنی از سرمایه 
گذاری در پروژه های توجیه پذیر 
مزبور کرد یا سرمایه گذاری غدیر 
در پروژه های پتروش��یمی سرمایه 
گ��ذاری ک��رد و بعد از ب��ه نتیجه 
رس��یدن پروژه ها سودهای کالنی 
نصیب غدیر شد. ایجاد صندوقهای 
س��رمایه گذاری فرصت سودآوری 
از س��رمایه گ��ذاری در پروژه های 
س��ودآور در حوزه ه��ای مختلف 
نظیر نفت، پتروش��یمی، معادن و 
فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی 
و تولی��د محصوالتی ب��رای صرفه 
جویی در انرژی را برای عموم مردم 

فراهم میسازد. 

ولی ایجاد صندوقها ب��رای جذب منابع نقدینگی 
مردم به طور موفقیت آمیز کافی نیس��ت. الزم است 
سازمانهای توسعه ای خصوصی که توان تعریف پروژه 
های توجی��ه پذیر و مدیری��ت کارفرمایی اجرای آن 
پروژه ها را دارند، تشکیل شود. سازمانهای توسعه ای 
برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. 
اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندس��ی از پروژه ای 
که تعریف میکنند، است. تکنولوژی هایی که باید در 
پروژه انتخاب ش��ود، برآورد هزینه های اجرای پروژه و 
نی��ز برآورد هزینه های بهره ب��رداری از پروژه از جمله 
مواردی اس��ت ک��ه نیاز به یک فه��م و قابلیت فنی- 
مهندسی دارد. به عالوه سازمانهای توسعه باید قابلیت 
تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصوالت پروژه 
را داشته باش��ند و بتوانند تحلیل های مالی درستی 
از بازده پروژه به دس��ت دهند. همچنین سازمانهای 
توسعه باید بتوانند مدلهای کسب وکار مناسب برای 
پروژه ها طراحی و ارائه کنند. به -عالوه سازمان های 
توسعه ای باید بتوانند اجرا و به بهره برداری رسیدن 
پ��روژه ها را با ب��ه کارگیری مش��اوران و پیمانکاران 
مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز 

به قابلیت های مهندسی و مدیریتی دارد. 

هسته س��ازمان های توسعه ای 
میتواند شرکتهای فنی- مهندسی با 
تجربه باشند. این شرکتها با افزودن و 
جذب قابلیت های مالی، اقتصادی و 
مدیریتی میتوانند صحنه کسب وکار 
خ��ود را تغییر دهند. س��ازمان های 
توسعه منتظر کار از طرف کارفرمای 
دولتی نمیشوند. آنها خود پروژه و کار 
تعریف میکنند. پروژه هایی که تعریف 
و ارائه آنها و همچنین مدیریت اجرای 
آنها ض��رورت موفقیت صندوق های 

سرمایه گذاری است. 

ی��ا صندوقهایی  اگ��ر صن��دوق 
تشکیل شود؛ ولی پروژه های مناسبی 
به آن ارائه نش��ود یا پروژه های ارائه 
شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، 
صندوقها با پول جمع آوری شده کار 
ثمربخش��ی نمیتوانند انج��ام دهند. 
ایج��اد س��ازمان های توس��عه ای و 
ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوقهاست 
که میتواند راه جذب نقدینگی مردم 
و ب��ه کارگی��ری آن را در پروژههای 
توجیه پذیری که خلق میش��ود، باز 
کنند و جریان سرمایه گذاری مردمی 
را برای توسعه کشور و خروج از رکود 

باز کنند. 
بنابرای��ن، راه گش��ایی صندوقها 
منوط به ایجاد سازمانهای توسعهای 
اس��ت. بهتری��ن حال��ت آن خواهد 
بود که مدیری��ت هر صندوق با یک 
سازمان های توسعه ای توانمند باشد. 

صندوق های 
پیشنهادی برای آن 
است که سرمایه 

گذاران با خرید سهام 
یا واحدهای صندوقها 
سرمایه خود را در 
اختیار صندوق ها 

قرار دهند و سرمایه 
جمع آوری شده در 

صندوق برای سرمایه 
گذاری در پروژههای 

توجیه پذیر جدید 
سرمایه گذاری 

شوند
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توانایی و قابلیت های سازمان های توسعه ای همان طوری 
که گفته شد شامل قابلیت های مهندسی و فنی، مدیریتی، 
مالی و اقتصادی است. باید سازمان های توسعه ای  توسط 
ش��رکتها و افراد با س��ابقه و مجرب تشکیل شود و با 
ایج��اد و مدیریت صندوق های س��رمایه گذاری، در 
خروج کش��ور از رک��ود و به کارگیری س��رمایه های 
مردمی در راه آبادانی و س��ازندگی کش��ور نقش ایفا 
کنن��د. با ایجاد س��ازمان ه��ای توس��عه ای در کنار 
صندوقهای س��رمایه گ��ذاری و تعریف و ش��روع پروژه 
های س��رمایه گذاری ضمن کمک به خروج کش��ور 
از رکود، برای ش��رکتهای مشاور و پیمانکار در جهت 
اجرای پروژه های سرمایه گذاری کار ایجاد میشود و 
ظرفیت سازندگی کشور از تخریب و اضمحالل نجات 
مییابد. در این رابطه پیش��گامی شرکت های با سابقه 
و خوشنام فنی- مهندسی به موازات اقدامات سازمان 
بورس که آیین نامه تشکیل صندوقها را تدوین میکند، 
ضروری است تا نسبت به ایجاد سازمانهای توسعه ای 

خصوصی اقدام کنند. 

به چند نکته دیگر در این رابطه باید توجه داشت. 
در چند سال گذش��ته پروژه های بیشماری را دولت 
گذش��ته بدون توجه به منابع خود ش��روع و زخمی 
کرده اس��ت. تعداد پروژه های نیمه تمام کامال خارج 
از توان مالی دولت اس��ت. گفته میش��ود که با منابع 
موج��ود دولت بیش از 5٠ س��ال زمان الزم اس��ت تا 
پ��روژه های فعلی تمام ش��وند؛ البته اگر آنچه در این 
پروژه ها انجام ش��ده اس��ت با گذش��ت زمان از بین 
نرود و نیاز به بازس��ازی پی��دا نکند که پیدا میکند و 
از هزینه های نگهداری آنها در وضع موجود صرفنظر 
ش��ود! قطعا این وضعیت به معن��ای هدر دادن منابع 
ملی اس��ت که در این پروژه ها هزینه شده است و به 
هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است. در میان این 

پروژه ها میتوان پ��روژه هایی را یافت که تکمیل آن 
توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان با سرمایه گذاری 
خصوصی آنها را تکمیل کرد و به بهره برداری رس��اند 
و برای باقیمانده س��رمایه گذاری ک��ه آنها را تکمیل 
میکند بازده مناس��بی به دست آورد. این پروژه های 
نیمه تمام میتواند از جمله پروژه هایی باشد که سازمان های 
توس��عه ای تکمیل میکنند. به این منظور الزم است 
که دولت این پروژه ها را از طریق مزایده به هر قیمت 
که خریداری میش��وند به این س��ازمانها که تشکیل 
خواهند شد، واگذار کند. ممکن است دولت شرایطی 
نیز در مزایده ها در جهت بازتعریف و تکمیل پروژه ها 
برای خریداران منظور کند تا خریداران نسبت به آن 

شرایط متعهد هم بشوند. 

نکته دوم آن اس��ت که صندوقهای سرمایه گذاری  و  
سازما نهای توسعه ای  می توانند  با  حمایتهای دولت در 
اس��تانهای مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با 
حمایت مقامات و نیروهای اس��تانی تسریع و تسهیل 
کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کش��اورزی، دامداری 
و صنعتی زیادی در اس��تانها وجود دارد که مقامات و 
نیروهای محلی نس��بت به آن آگاهی و اطالع بیشتر 
و دقیقتری نس��بت به مرکزنش��ینان دارند. تش��کیل 
سازمانهای توسعه ای خصوصی در استان ها میتوانند 
با برخورداری از حمایت مقامات و ادارات اس��تانی و با 
اتکا به نیروی متخصص در اس��تان ها پتانس��یل ها و 
پروژه های س��ودآور هر اس��تان را شناسایی و در آن 

سرمایه گذاری کنند. 

 نکته دیگر اینکه در گذش��ته چه در دهه 134٠ 
و چ��ه بعد از انق��الب در دهه ه��ای 6٠ و 7٠ و اوایل 
دهه ٨٠ سازمان های توسعه ای با اتکا به بودجه های 
دولت نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا کردند. 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی فوالد 
ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از جمله 
این سازمانها هستند که نقش بارزی در ایجاد صنایعی 
ک��ه هم اکن��ون پایه ه��ای صنعت ایران را تش��کیل 
میدهند، ایفا کردند؛ ولی اکنون با ابالغ سیاست های 
اجرای��ی اصل 44 قانون اساس��ی، میدان برای بخش 
خصوصی جهت افزایش بهره وری باز ش��ده اس��ت و 
دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به 
جای یا حداقل درکنار س��ازمانهای توسعه ای دولتی 
الزم است س��ازمانهای توسعه ای خصوصی با اتکا به 
توانهای س��ازمانی رش��د یابند و نیروهای متخصص 
کش��ور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا 
به س��رمایه های همه مردم تشکیل شود و در دوران 
جدید توس��عه ایران نقش خود را ایفا کنند و کشور و 
آینده ای روشن تر برای فرزندان ایران زمین و ایرانی 
آبادتر و پررونقتری در پهنه توس��عه جهانی به وجود 

آورند. 
باالخ��ره نکته آخ��ر اینکه ایجاد و فعال ش��دن 
سازمانهای توسعهای خصوصی و جایگزینی بخشی 
از س��رمایه گذاریهای دولتی با سرمایه های مردمی 
مس��تلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. 
برای موفق ش��دن این تحول الزم اس��ت که دولت 
در س��ایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی 
همهجانب��ه زمینه ای��ن تحول را از نظ��ر فرهنگی، 
اداری، قانونی و سیاس��ی آماده کند. به این منظور 
شایسته است کمیته ای متشکل از وزرای اقتصادی 
دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی، قوه 
قضائیه و بخش خصوصی با ریاس��ت معاون محترم 
رئی��س جمه��وری راهبری این تح��ول را به عهده 
بگیرد. نق��ش این کمیته زمینه س��ازی این تحول 
و رف��ع موان��ع فرهنگی، اداری و قانونی بر س��ر راه 

آن خواه��د ب��ود.

اقتصادی
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اقتصادی

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

چرا هدفمندی یارانه ها به هدف هایش نرسید؟

شاید دلیل های بس��یاری را بتوان برای شکست  
برنامه هدفمند کردن یارانه ها برشمرد. اما بی تردید 
بزرگترین دلیل آن چیزی نیست جز نقص در برنامه 
ری��زی،  که می تواند ب��ه تنهایی دلیل محکمی برای 
شکست هر طرح  و برنامه مهم اقتصادی باشد و دلیل های 
دیگر به خ��ودی خود در چارچوب همین دلیل جای 
می گیرند. برنامه ریزی از  فاز مطالعه و پژوهش آغاز 
می شود و تا مدیریت اجرایی ادامه می یابد  و  ما در 
هریک از این مرحله ها با کاستی هایی روبرو هستیم.

پیش نیاز برنامه
برای تهیه یک برنامه بایس��تی نخس��ت بررسی و 
پژوهش گس��ترده در باره پدیده صورت بگیرد و تأثیر 
اجرای برنامه بر دیگر شاخص های اقتصادی ارزیابی 
ش��ود و س��پس برنامه ریزی بر پایه این بررسی های 

کارشناسانه انجام شود.

چنین برنامه ای بی تردید بدون نقص نخواهد بود 
و گروه پژوهش��ی در کنار برنامه ری��زان نتیجه های 
بدس��ت آمده را ارزیابی می کنند و مس��یر حرکت را 

اصالح می کنند.

م��ا در کش��ور، جایی برای بررس��ی و پژوهش در 
باره ان��رژی و فراورده های انرژی زا  نداریم که بتواند 
مصرف و تولید را برنامه ریزی کند . طرح برداش��تن 
یارانه  نزدیک به چهل سال است که در کشور مطرح 
اس��ت اما هربار گروهی با اندیشه های نو وارد شدند 
و کار را دوب��اره از نقط��ه صفر آغاز کردند.در دهه 5٠ 
ش��رکت نفت مس��ئول قیمت گذاری بود در دهه 6٠ 
دولت در این باره تصمیم می گرفت از س��الهای آخر 
دهه 6٠ سازمان برنامه این کار را پی گیری می کرد و 
از سال ٨4 به بعد دوباره در اختیار دولت قرار گرفت.

پی��ش از آنکه ب��ه برنامه بلند مدت ب��رای تولید 
و مصرف انرژی بیاندیش��یم بایس��تی نخس��ت دفتر 
مستقلی را برای بررس��ی و پژوهش در این زمینه به 
وجود بیاوریم تا مسئولیت این برنامه ریزی را به عهده 
داش��ته باشد و بتواند بر پایه دگرگونی های شاخص های 
اقتصادی، برنامه را بهبود ببخش��د و سیاس��ت های 

جدید در زمینه تولید و مصرف را پیشنهاد دهد. 

باید توجه داش��ت که این برنامه ماهیت اقتصادی 
دارد و نباید دس��تخوش بهره برداری های سیاس��ی 
ش��ود. وجود یک س��ازمان کارشناسی به این منظور، 
ب��ا ماهیت حقوقی مس��تقل که در تغیی��ر دولت ها 
دچار دگرگونی اساس��ی نش��ود، می تواند به پایداری 
و پیوس��تگی این برنامه ها کمک کند و از موافقت و 

مخالفت های سیاسی  که با تغییر دولت ها و مجلس ها  
گریبانگیرش می شود دور باشد. 

پیوستگی برنامه
چ��ون این برنامه انرژی در کش��ور جایگاه  ثابتی 
ندارد بنابراین هیچگاه آزموده های پیش��ین چراغ راه 
برنامه ریزی آینده نخواهد بود. آزموده ها انباشته نمی 
شود و شاید یک موضوع بارها و بارها آزموده می شود. 
حتی بدترین برنامه نیز اگر از چهل سال پیش به این 
س��و با یک گروه مش��خص پیگیری می ش��د و ادامه 
م��ی یافت تا کنون به یک برنامه منس��جم و کارآمد 
تبدیل شده بود. اما این پیوستگی از یک سو به دلیل 
بی تجربگی مدیران و از س��ویی دیگر نگاه سیاسی به 

برنامه های اقتصادی ، هیچگاه حاصل نشد.

نخس��تین ب��ار افزای��ش ٢5% مص��رف بنزین در 
س��الهای 135٢-1355، برنامه ریزان نفتی را متوجه 
قیمت بنزین ک��رد و افزایش ٢ ریال به قیمت بنزین 
برای یک دوره پنجساله را برنامه ریزی کردند،  که در 
سال 56، افزایش 33% قیمت توانست  رشد مصرف را 
به 1٨ درصد کاهش دهد ولی  در س��ال های پس از 

انقالب این سیاست پی گیری نشد.

در س��ال 135۹  با یک جه��ش ناگهانی، قیمت 
بنزی��ن از 1٠ ریال به 3٠ ریال افزایش یافت و پس از 
آن، ب��ه غیر از عرضه بنزین آزاد 6٠ ریالی کار مهمی 
انجام نشد . هردو این افزایش قیمت ها تنها برپایه نیاز 
مالی انجام گرفت و هیچکدام در چارچوب یک برنامه،  

انجام نشده بود.

در س��ال 136۹  با تش��کیل دولت س��ازندگی و 
گ��رداوری برنامه نخس��ت جمهوری اس��المی دوباره 
مسئله مصرف و قیمت فراورده های نفتی در دستور 
کار ق��رار گرف��ت که بررس��ی این طرح به  س��ازمان  
برنامه سپرده شد. سازمان برنامه با بررسی این طرح، 
افزایش قیمت پلکانی، برای همه فراورده های نفتی، 
را پیش��نهاد داد. کارشناس��ان براین باور بودند که با 
توج��ه به وض��ع موجود و فاصله بس��یاری که قیمت 
فراورده ها از قیمت بین المللی پیدا کرده اس��ت تنها 
با یک برنامه ریزی دراز مدت، که مردم نیز در جریان 
آن باش��ند، می توان این فاصله را ب��ه آرامی کاهش 
داد. مردم عادی و تولیدکنن��دگان نیز این فرصت را 
خواهند داشت که راههای کاهش مصرف  را در برنامه 
کاری خ��ود قرار دهند. در کن��ار آن، افزایش حمل و 
نقل عمومی و بهبود  س��اخت و سازها  در دستور کار 
قرار می گرفت. شوربختانه این طرح که در کمسیون 

شورای اقتصاد به تصویب رسیده بود،هرگز در شورای 
اقتصاد مطرح نشد و بنزین 5٠ ریالی به تصویب رسید 
و در نتیجه دولت، تا 5 س��ال بعد، نتوانست برنامه ای  

برای افزایش قیمت فراورده ها پیشنهاد کند.

از س��ال 1374 برای مدت سه سال قیمت بنزین 
هر سال 3٠ ریال افزایش یاقت و از سال 1377 به بعد 
این افزایش قیمت ه��ا از برنامه ویژه ای پیروی نمی 
کرد یک سال  با رشد ٢5% و سال بعد 75% و سپس 
1٠% و ...ادام��ه یاقت. تا س��ال ٨3 قیمت بنزین 16٠ 
ریالی پنج برابر افزایش یافت و به ٨٠٠ ریال رسید . نرخ 
تورم متوسط در این سالها  به حدود 15% می رسید و 

شاخص های اقتصادی  رو به بهبود بود.

در س��ال ٨3 طرح افزایش قیمت ف��راورده های 
نفتی توس��ط مجلس متوقف ش��د و همان مجلس از 
دولت بعدی خواس��ت قیمت بنزی��ن را ٢5% افزایش 
دهد و س��پس سال بعد بنزین سهمیه بندی شد . به 
ای��ن ترتیب قیمت میان س��الهای ٨5 تا آخر آذر ماه 
س��ال ٨۹ ) حدود 5 سال(،  1٠٠٠ ریال باقی ماند و 
سپس با آغاز برنامه هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین 
سهمیه بندی شده به 4٠٠٠ ریال و قیمت بنزین آزاد 
به 7٠٠٠ ریال افزایش یافت. که این قیمت ها در سه 

سال گذشته به همان صورت باقی مانده است.

این ن��وع قیمت گ��ذاری مصداق روش��نی از بی 
برنامگی است . اگر از سال 136۹ که این برنامه مورد 
بررس��ی قرار گرفت قیمت فراورده های نفتی ساالنه 
٢5% افزای��ش می یافت امروز قیمت بنزین به ٨٠٠٠ 
ریال  می رس��ید و قیمت نفت گاز و نفت س��فید به 
حدود 15٠٠ ریال می رس��ید. مصرف در این س��ال 
ها کاهش بیش��تری می یافت و مردم  زمان بیشتری 
داشتند که به راههای جایگزین بیاندیشند.و بی تردید 

تورم لجام گسیخته گریبان کشور را نمی گرفت.

ب�اور برنامه ریزان به برنامه ریزی اقتصادی بلند 
مدت

برنامه ری��زی اقتص��ادی نیازمند زم��ان و حفظ 
انس��جام اس��ت بنابراین هم بایس��تی زمان کافی به 
برنامه داد و هم بایس��تی انسجام برنامه را حفظ کرد.
نمی توان بخش��ی را از برنامه کاست و یا به آن افزود 
بی آنکه بخش های دیگر برنامه دیده ش��ود. آنچه در 
برنامه پنجساله آورده می ش��ود بایستی اجرا شود و 
ی��ا اینکه دولت  اص��الح الزم در برنامه را به تصویب 
مجلس برساند. ما در میان برنامه پنج ساله، ناگهان از 
یک طرح و برنامه تازه س��خن به میان می آوریم که 
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در برنامه پنج س��اله، در باره آن س��خنی گفته نشده 
است. اگرچه پایبند نبودن به برنامه در دولت پیشین 
به اوج خود رسید اما منحصر به آن دولت نبود پیش 
از آن ه��م دول��ت ها  و مجلس ه��ا هرکجا الزم می 
دیدن��د از برنامه منحرف می ش��دند. تغییر در برنامه 
یعنی دگرگونی همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها، 
اگر دولت در جریان یک کار کارشناسی به نتیجه می 
رسد که بایستی برنامه تازه ای را اجرا کند الزم است  
این تغییر را در کل برنامه ببیند و هدف های کمی و 
کیفی برنامه را مورد بررس��ی دوباره قرار دهد. برنامه 
هدفمندی در دوسال آخر برنامه چهارم تصویب شد 
و در س��ال پایانی برنامه چهارم اجرا شد. بی آنکه در 

برنامه چهارم اشاره ای به آن شده باشد. 

هنگامی که دولت و مجل��س به برنامه های بلند 
مدت کشور پایبند نباشند و به آسانی بخش هایی از 
برنامه را بدون توجه به س��ایر شاخص ها تغییر دهند 
این فرهنگ را در جامعه گس��ترش می دهند که این 
برنامه ها قابل تغییر هس��تند و شاید مدیران اجرایی 
در الیه های پایین تر نیز به اجرای بی چون و چرای 

برنامه، پایبند نباشند.

باور مدیران اجرایی به برنامه ریزی بلند مدت
در دهه 6٠ که جنگ بر کش��ور تحمیل ش��د، به 
دلیل وضعیت ویژه  جتگی، تصمیم های روزمره جای 
برنامه ریزی های بلند مدت را گرفت. در این س��الها  
مدیران اجرایی قوی به کس��انی گفته می شد که می 
توانس��تند از پس این تصمی��م های روزمره به خوبی 
برآیند. آن ها برای  گرفتن چنین تصمیم  هایی گاهی  
ناچار می شدند که از قانون ها و آیین نامه های جاری 
کش��ور عبور کنن��د. این رویه ، رفت��ه رفته، به ارزش 
در جامعه تبدیل ش��د و مدیرانی ک��ه خود را قوی و 
م��ورد اعتماد می دانس��تند، خود را مل��زم به رعایت 
قانون ها و آیین نامه ها نمی دانس��تند. در س��الهای 

پس از جنگ که کش��ور دارای برنامه ش��د و کش��ور 
بایس��تی در چارچوب برنامه های 5 س��اله توس��عه 
حرک��ت می کرد، این عادت ب��ه جا مانده از مدیریت 
زم��ان جنگ همچنان به عنوان ی��ک عامل بازدارنده 
در حاکم ش��دن برنامه در کش��ور بروز کرد. هنوز نیز 
برخی این ش��یوه مدیریت را، به نام مدیریت انقالبی 
یا مدیریت در صحنه ، می ستایند و گمان می کنند 
چنین مدیریتی برای پیشرفت کارها، ارزشمند است و 
مدیران این چنینی از شجاعت برخوردارند. درحالیکه 
بی نظمی در اجرای طرح ها که از پشتوانه کارشناسی 
درستی برخوردار نمی باشند، منابع کشور را از توسعه 
هماهنگ دور م��ی کند در نتیجه نه تنها هدف های 
برنامه بدست نمی آید بلکه ارزیابی عملکرد برنامه نیز 
با دشواری روبرو می شود و ازموده های هر برنامه  را 

نمی توان در برنامه پسین به کار گرفت.

روشن بودن برنامه برای مردم
اجرا برنامه های بلند مدت اقتصادی نیازمند اطالع 
رس��انی دقیق و روشن است اگر مردم احساس کنند 
که بخشی از طرح مبهم است و واقعیت به آنان گفته 
نش��ده است از طرح پشتیبانی نخواهند کرد و چنین 
طرح هایی اگر از پش��تیبانی مردمی برخوردار نباشد 
با مقاومت روبرو خواهد شد. در طرح هدفمندی یارانه 
ها هیچ جدول داده ستانده مشخصی وجود نداشت و 
همه چیز به عهده دولت گذاشته شده که در هرسال 
بنا به موقعیت تصمیم بگیرد و بر همین پایه مردم نیز 
چیزی از این طرح نمی دانستند . حتی نمی دانستند 
ک��ه قیمت ها چگونه باال خواه��د رفت،  دولت هم تا 
ش��ب آخر هیچ اطالعی را به م��ردم نمی داد. چنین 
برخ��وردی از جانب دولت و مجل��س که یک برنامه 
مبه��م را به م��ردم ارائه دهند و از آن ها پش��تیبانی 
بخواهند ، تنها به ب��ی اعتمادی مردم به نظام برنامه 
ریزی و اجرایی کشور دامن می زند. دولت نمی تواند 
م��ردم را در ابه��ام نگه دارد و از مردم انتظار داش��ته 

باش��د که به برنامه های دولت اطمینان کنند.در این 
صورت خوشبینانه ترین  تعبیر مردم این خواهد بود 

که خودشان هم نمی دانند چه می خواهند بکنند.
دولت جدی��د از مردم می خواهد ک��ه از گرفتن 
یاران��ه انصراف دهند اما به م��ردم نمی گوید که این 
برنامه افزایش قیمت ها در آینده چگونه پیش خواهد 
رفت و آیا در آینده یارانه ها افزایش می یابد یا خیر؟

برنامه ملی باشد نه دولتی
بیش��تر برنامه ه��ای کاهش یارانه ان��رژی که در 
کشور ما به اجرا درآمده و یا حتی در سایر کشورهای 
در حال توس��عه مورد توجه قرار گرفته است، بیشتر 
از جنب��ه افزایش درآمد برای دول��ت ها جذاب بوده 
است و همین موضوع باعث شده است که سایر بخش 
ه��ای برنامه نادیده گرفته ش��ود. در حالی که برنامه 
افزایش قیمت فرآورده های انرژی بایستی در نهایت 
ب��ه افزایش تولی��د و بهره وری ب��ی انجامد و پس از 
ی��ک دوره نقش خ��ود را در افزایش رف��اه عمومی از 
طریق هدایت درس��ت منابع به سوی تولید بیشتر و 
شغل فراوان تر، نشان دهد. اما اندیشه افزایش درآمد 
چنان دولت ها را سرمس��ت می کند که نقش بخش 

خصوصی در تولید را به فراموشی می سپارند. 

برنامه حذف سوبسید نخست باید با افزایش بهره 
وری در بخش انرژی همراه باشد و تا زمانی که بخش 
خصوصی نتواند در رقابت سازنده با بخش دولتی  در 
تولید فراورده های انرژی زا رقابت کند چنین افزایش 
بهره وری به وقوع نخواهد پیوست. بنابراین مشخص 
نیست چه میزان از هزینه ای را که مردم برای خرید 
ای��ن فراورده ها می پردازند در ناکارایی بخش دولتی 

به هدر می رود. 

حذف سوبس��ید باید این زمینه را نیز فراهم کند 
تا بخش خصوصی امکان س��رمایه گذاری در صنعت 
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پاالیش، پخش، تولید و توزیع برق را نیز بدست آورد.

هدف های برنامه واقعی باشد
هدف از برداش��تن سوبس��ید در بخش انرژی را 

می توان در س��ه بخش خالصه کرد:
1- منطقی کردن مصرف

٢- بهبود استفاده از دارایی ها و افزایش بهره وری
3- امکان رقابت در بخش انرژی

هدف هایی مانند ایج��اد عدالت با فزایش قیمت 
که در بس��یاری از کش��ورهای دیگر هم گفته ش��ده 
اس��ت بسیار س��اده لوحانه و غیر علمی است چرا که 
افزایش قیمت به هیچ روی به سود دهک های پایین 
جامعه نیس��ت. افزای��ش قیمت ف��راورده ها در یک 
چرخه طبیعی به افزایش س��ایر قیمت ها می انجامد 
و بخ��ش های اقتصادی این افزایش را در قیمت تمام 
ش��ده  کاالهای خود در نظر می گیرند و قیمت ها به 
س��طحی می رس��د که بتواند این هزینه ها را جبران 
کند. بنابرای��ن در کوتاه مدت که امکان افزایش بهره 
وری وجود ندارد دهک های پایین، که دستی در بازار 
ندارند بایس��تی این افزایش قیمت را غیر مس��تقیم 
پرداخ��ت کنند. و بی تردید بیش��تر از یارانه دریافتی 

بایستی برای جبران این افزایش قیمت ها بپردازند.
 

اجرای این طرح در یک دوره زمانی که راهکارهای 
الزم برای افزایش بهره وری از انرژی در تولید و توزیع 
در نظ��ر گرفته ش��ود راه را برای هدایت س��رمایه به 
بخش های تولیدی باز می کند و در نهایت با افزایش 
اش��تغال و رفاه عمومی، جامعه به عدالت نزدیک می 
ش��ود . و این شعار که می گویند بنزین را پول دارها 
مصرف می کنند و از سوبس��یدش دهک های پایین 
سودی نمی برند درست نیست زیرا پایین بودن سطح 
قیم��ت ها هم��ه را بهره مند می کن��د ولی  افزایش 

سطح قیمت ها فشار بیشتری بر دهک پایین جامعه 
وارد می کند.

از سوی دیگر افزایش ناگهانی قیمت ها نمی تواند 
با صرفه جویی واقعی همراه باشد. صرفه جویی واقعی 
زمان��ی اتفاق می افتد ک��ه مردم بتوانن��د با کاالهای 
جایگزین و اس��تفاده از تکنول��وژی های بهتر، مصرف 
خود را مدیریت کنند بدون آنکه  در فشار قرار گیرند. 
چنین فرآیندی هم در زندگی خصوصی و هم در بخش 
های اقتصادی نیازمند زمان اس��ت و  افزایش ناگهانی 
تنها  افزایش قیمت ها، کاهش تولید و  کاهش سطح 
رفاه را به دنبال خواهد داش��ت. بنابراین اجرای چنین 
برنامه ای زمانی موف��ق خواهد بود که آهنگ افزایش 
قیمت به آرامی و پیوسته انجام شود و برنامه بلند مدت  

به روشنی در اختیار مردم قرار گیرد.

برنامه های جنبی مستقل و هدفمند باشند
در همه کش��ورهای دنیا ک��ه برنامه کاهش یارانه 
ان��رژی را دنبال کردند برنامه ه��ای جنبی فقرزدایی 
و کم��ک به دهک ه��ای پایین جامعه نی��ز در کنار 
این برنام��ه به اجرا درآمد تا از فش��ار افزایش قیمت 
ها  بر مردم  کاس��ته ش��ود.و مقاومتی در برابر طرح 
ب��ه وجود نیاید. اما پیوند ای��ن دو برنامه با هم، باعث 
ش��د که برنامه های رفاهی تحت تاثیر قرار گیرد و به 
خوبی اجرا نش��ود. چرا که هیچگاه افزایش قیمت ها 
درآم��دی را که دولت ها انتظارش را داش��تند فراهم 
نمی کرد. بخش  مهم��ی از این افزایش قیمت ها به 
افزای��ش هزینه های خود دول��ت و تولید کنندگان و 
توزی��ع کنندگان انرژی اختص��اص می یافت و دولت 
به درآمدی کمتر از آنچه پیش بینی می کرد دس��ت 

می یافت. 
برنام��ه فقر زدایی و رفاهی بایس��تی مس��تقل از 
درآمد های حاصل از این برنامه و به صورت هدفمند 

به اجرا درآید تا به توس��عه پایدار بیانجامد. پرداخت 
مس��تقیم پول تنه��ا در کوتاه مدت م��ی تواند فقر را 
کاه��ش دهد اما طرح هایی که در آن کمک دولت به 
افزایش دارایی ها و سرمایه انسانی منجر شود می تواند 

در راستای  فقر زدایی پایدار باشد.

در برزی��ل  کم��ک دولت به خانواده ه��ا در ازای 
فرزندانی که به مدرسه می روند و واکسینه می شوند 
پرداخت می ش��د و خانوارها ب��رای دریافت کمک از 
دولت بایستی فرزندان خود را به مدرسه می فرستادند. 
ط��رح هایی مانند وام بلند م��دت برای دو جداره 
ک��ردن پنجره ه��ا و یا جایگزین کردن روش��نایی ها 
ب��ا المپ های کم مصرف می توان��د در دراز مدت به 

کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف بیانجامد. 

پرداخ��ت یارانه نقدی به همه م��ردم که تنها در 
ایران انجام ش��ده اس��ت هیچ گونه هدف پایداری را 
دنبال نمی کند و حتی ممکن است در کوتاه مدت به 

افزایش مصرف نیز بیانجامد. 

آنچه در این نوش��ته آمده حاصل بررس��ی برنامه 
کاهش یارانه انرژی در بیست کشور دنیا است که این 
برنامه را پی گرفتند و با شکس��ت ها و کامیابی هایی 
روبرو بودند  و تالش شده است که با استفاده از تجربه 
های موفق و ناموفق این کش��ورها، برنامه هدفمندی 

یارانه ها در ایران، آسیب شناسی شود.

سرچشمه ها:
1-آم��ار نامه مصرف فراورده های انرزی زا 13۹1 

شرکت ملی نفت ایران
 Case Studies On Energy Subsidy Reform  
 Lessons And Implications   International
Monetary Fund

اقتصادی
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Register: register@innoverto.com  Phone: +971 4 338 5690

•	 The	Legal,	Political	and	Macro	Economic	
Outlook

•	 Latest	Updates	on	the	Sanctions		-	including	
per	Industry	Breakdown

•	 Opportunities	and	Challenges	for	Businesses

•	 Identifying	a	Market	Entry	Strategy	-	
Geographical	and	Regulatory	Framework	for	
Setting	up	Your	Business

•	 Practical	and	Cultural	Considerations	of	
Doing	Business	in	Iran
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اگر چه پژوهشهاي مختلفي در مورد تعریف و مفهوم موضوع اعتماد صورت 
گرفته اس��ت اما هنوز تعریف واضح و ش��فافي از اعتماد ک��ه در برگیرنده همه 
ابعاد و عوامل موثر در آن باش��د ارائه نش��ده اس��ت. در زبان فارس��ي، مفهوم 
اعتم��اد، مت��رادف با اطمینان، ب��اور و تکیه کردن به کار رفته اس��ت. فرهنگ 
آکسفورد، اعتماد را به اینصورت تعریف کرده است : اطمینان یا اتکاء به برخي 
از ویژگي ها یا خصایص یک ش��خص یا س��ازمان، پذیرفتن ی��ا اعتباردادن به 
ش��خص یا س��ازمان بدون بررسي و دریافت شواهد و قرائن ، باور یا اعتماد و یا 
اتکاء به صداقت یک فرد یا س��ازمان، داش��تن انتظارات مطمئن نسبت به یک 
فرد یا س��ازمان، صداقت، درستي و وفاداري. فرهنگ وبستر نیز اعتماد را تکیه 
مطمئن بر افراد و اش��یاء و نیز وابستگي مطمئن به ویژگیها، توانایي ها، قدرت 

و درس��تي افراد، معنا کرده اس��ت. 

واژه اعتماد با اطمینان و تکیه کردن مترادف است

اما شاید بتوان گفت اعتماد پیماني دوجانبه بین دو فرد یا گروه براي رسیدن 
به هدف و یا انجام رفتاري خاص اس��ت که در آن طرفین رفتارش��ان با گفتارشان 
سازگاري داشته باشد و همینطور نسبت به سعادت و مصالح طرف مقابل عالقمند 
و حس��اس باشند.  دریک تعریف س��اده تر اعتماد حالتي است که انتظار مثبت و 
محرمانه ایي در مورد انگیزه ها مرتبط با یک فرد در شرایط خطرپذیري و ریسک 

ایجاد میشود.
 

بنابراین س��ه ویژگي اعتماد عبارتست از اول وجود دو طرف به نام فرد اعتماد 
کننده و فردي که به او اعتماد میش��ود. دوم اعتماد مس��تلزم خطرپذیري و عدم 

قطعیت اس��ت بطوریکه هیچ تضمیني وجود ندارد که فردي که به اعتماد ش��ده 
تمامي انتظارات را برآورده سازد. سوم فرد اعتماد کننده به صداقت و خیرخواهي 
ط��رف مقاب��ل اعتقاد دارد و ب��اور دارد که او خیانت نخواهد ک��رد. اعتماد یکي از 
مهمترین لوازم هر ارتباط تجاري، انس��اني و س��ازماني است و افرادي که در یک 
فضاي اعتماد متقابل با یکدیگر با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند میتوانند با کارایي 
بهتري همکاري کنند تا کارها و وظایف س��ریعتر، ساده تر و ارزانتر صورت گیرد. 
در واقع وجود جو اعتماد مانند س��ود س��هام و عدم وجود آن مانند مالیات است. 
رابرت پوتنام بعنوان یکي از صاحبنظران علوم اجتماعي و سیاست گذاري و استاد 
دانش��گاه هاروارد س��رمایه  اجتماعي را مجموعه ایي از مفاهیم��ي مانند اعتماد، 
هنجارها و ش��بکه ها تعریف کرده است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه 
اعضاي یک گروه یا اجتماع میش��وند و منافع متقابل اعضاء را تامین میکنند.  به 
این ترتیب مطابق نظر پوتنام  اعتماد یکي از ابعاد مهم سرمایه اجتماعي محسوب 
میش��ود و منبع اصلي جامعه مدني و زمینه س��از تعهد سازماني و دموکراسي به 

حساب مي آید. 

اعتماد یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی جامعه محسوب میشود 

براي ایجاد اعتماد مراحل و پارامترهاي متفاوتي توس��ط پژوهش��گران عنوان 
شده است که مهمترین آنها شامل سه مورد زیر میباشد که توسط کاوي و مریل 

ارائه شده است.

الف( موقعیت: چه شرایطي وجود دارد و به چیزي میخواهیم اعتماد کنیم تا چه 
کاري انجام شود.

شکل 1( اعتماد باور و اتکاء به صداقت یک فرد و یا سازمان است 

اعتماد در کسب کار الکترونیکی

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

اقتصادی
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4 ب( خطر پذیري: سطح خطر پذیري چگونه است و شرایط و نتایجي که منجر به 
شکست میشود چه خواهد بود و چه مقدار هزینه در بر خواهد داشت.

 
ج( اعتبار  س�نجي: ش��خصیت و ویژگیهایي افراد و یا سازمان مورد نظر چگونه 
است و محبوبیت و اشتهار آنها در چه اندازه است. با تحلیل دقیق این سه پارامتر 
میتوان تصویر روش��ن و مشخصي از شرایط در ذهن ایجاد کرد و تصمیم به اقدام 

یا عدم اقدام را بر اساس این تصویر عملي نمود. 

از طرف دیگر در دنیای کسب و کار به منظور جلب اعتماد مشتري سه بعد شامل 
اعتماد ناش��ي از شایستگي ، اعتماد ناش��ي از پیش بیني و اعتماد ناشي از حسن 
نیت مي بایس��تي در نظر گرفته ش��ود. اعتماد ناش��ي از شایستگي در اثر مهارت،  
صالحیت و تواناییهاي عملیاتي فروشنده بوجود میاید. اعتماد ناشي از پیش بیني 
در اثر عملکرد و رفتار عمومي و مداوم فروش��نده و میزان آش��نایي مش��تري با او 
ایجاد میشود و در نهایت اعتماد ناشي از حسن نیت در اثر احساس مثبت نسبت 

به صداقت و خیرخواهي فروشنده بوجود میاید. 

اعتماد ناشی از شایستگی، اعتماد ناشی از پیش بینی و اعتماد ناشی از 
حسن نیت ابعاد جلب مشتری میباشند.

 با رش��د و توس��عه خرید و فروش کاال و خدمات از طریق اینترنت و شبکه 
جهان��ي وب موض��وع ایجاد اعتماد در کس��ب کار الکترونیک��ي اهمیت زیادي 
پیدا کرده اس��ت. کس��ب و کار الکترونیکي به نسبت کسب و کار سنتي داراي 
مخاطراتي اس��ت که مهمترین آنها فقدان اعتماد کافی بین فروشنده و خریدار 
اس��ت ک��ه ناش��ي  از عدم حض��ور خریدار و فروش��نده در محل داد و س��تد، 
عدم امکان بررس��ي کاال و مش��خصات آن و همینطور چالشهاي ناشي از انواع 
پرداختهاي الکترونیکي بجاي استفاده از پول نقد می شود. خریدار و فروشنده 
در روش س��نتي میتوانند با یکدیگر ارتباط فیزیکي برقرار کرده و با رد و بدل 
ک��ردن اطالعات و ش��رایط به ارزیاب��ي یکدیگر پرداخت��ه و در نهایت با ایجاد 
اعتماد به انجام معامله تش��ویق ش��وند. اما چالش��های کسب و کار الکترونیکی 
ای��ن نیاز را ایج��اد میکند که راه هایي براي شناس��ایي اعتبار،  صحت و تایید 
اطالعات مبادله ش��ده بین خریدار و فروش��نده ابداع شود. یکي از ساده ترین 
راههاي جلب اعتماد در کس��ب کار الکترونیکي این اس��ت که فروشنده تعهد 
میکن��د در صورت عدم رضایت مش��تري پ��ول وي را بازگرداند و این نش��ان 
دهنده ي اطمینان فروش��نده به کاال و یا خدمات خود میباش��د اما این روش 
امکان سوء استفاده را براي خریداران فاقد صداقت بخصوص در مورد کاالهاي 
الکترونیک��ي مانند کت��اب و یا فایل صوتي فراهم میکند ک��ه بدون دلیل قانع 
کننده درخواس��ت بازگرداندن پول را به فروش��نده ارس��ال کرده و کاال را نزد 

خود نگه دارند. ایجاد اعتماد در کاربران و مش��تریان کس��ب و کار الکترونیکی 
فرآیندی پویا و زمان بر اس��ت و قدم اول درگیر کردن مشتریان و تشویق آنها 
به تجربه اس��تفاده از این خدمات با هزینه بس��یار پایین و همینطور تاکید بر 
س��ادگي و کم خطر بودن آن است. هنگامیکه مشتریان تجربه مطلوبي بدست 
آورن��د بتدریج عالقمند خواهند ش��د که بصورت جدي و مس��تمر از خدمات 

کس��ب و کار الکترونیکی اس��تفاده کنند. 
 

موضوع اعتماد نه تنها زمان بر میباش��د بلکه بس��یار شکننده است بعبارتي 
بس��ادگي و س��رعت تحت تاثیر قرار میگیرد. در مقایس��ه با ایج��اد اعتماد به 
فن��اوري ک��ه بتدریج و با مرور زم��ان بصورت خودکار انجام میش��ود ، اعتماد 
به فروش��ندگان برخط چالش برانگیز و گریز پذیر اس��ت. بخصوص با توجه به 
جدید این روش که براي کاربران س��نتی نا شناخته است ، فروشندگان برخط 
الزم اس��ت که تضمین های بیش��تری را در اختیار مش��تریان خود قرار دهند 
ت��ا عالقه ، نی��از و انگیزه را براي قان��ع کردن آنها به اس��تفاده از این خدمات 
ایجاد کنند.. بعنوان مثال ش��رکت آمازون یک ضمانت غیر مشروط را در مورد 
خریده��اي با کارت اعتباري ارائ��ه میدهد به این معنا که آمادگي دارد هر نوع 
خس��ارت ناش��ي از تقلب را پوشش دهد. ش��رکت ایی بي این امکان را فراهم 
میکند که فروشندگان و خریداران ارزیابي خود از یکدیگر را  در مورد تراکنش 

انجام ش��ده امتیاز دهي نمایند. 
 

شکل 2( قدم اول در ایجاد اعتماد درگیر کردن مشتری است

ش�کل 3(  موض�وع اعتم�اد ن�ه تنها زمان بر میباش�د بلکه بس�یار ش�کننده اس�ت
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برخي از پیش��نهادات براي ایجاد و توس��عه اعتبار ادامه دار در کس��ب و کار 
الکترونیکی شامل موارد زیر می شود. 

1( افزایش کیفیت وبس�ایت: یک وب سایت کسب و کار الکترونیکی که خوب 
طراحي شده بعنوان یک واسط بین کاربر و شرکت ، باید اطالعات کافي در مورد 
تصمیمهاي خرید راحتي و س��ادگي پیمای��ش و ارتباط و همینطور ارتباط با وب 

سایتهاي دیگر را فراهم کند. 

2( تقویت توانایي کس�ب و کار: مهارت، دانش فن��ي و تخصص در راه اندازي 
و پش��تیباني برنامه هاي الکترونیکی بعنوان توانایي شرکت در نظر گرفته میشود 
که باعث تقویت اعتماد در مشتریان نسبت به شرکت و محصوالت آن میشود که  

ادامه کار و موفقیت کسب و کار  به توانایي تخصصي بازیگران آن وابسته است. 

3( رفتار خیرخواهانه و مس��تمر موجب میشود که تصویر اجتماعي مناسبي براي 
کس��ب و کار الکترونیکی ایجاد ش��ود و ریس��کهاي پیش بیني شده کاهش یابد. 
فروشندگان الکترونیکی که بطور مستمر رفتار دوستانه ، قابل اتکاء ، قابل اعتمادي 

از خود به نمایش بگذارند احساس اعتماد را در مشتریان بوجود مي آورند. 
 

4( سیاس�ت حریم شخصي پس از معامله : کسب و کارهاي الکترونیکی باید 
سیاس��تها و قوانیت مربوط به محافظت از اطالعات شخصي و تراکنشي را در وب 
س��ایت مشخص کنند تا نشان دهند که آنها در اس��تفاده از این اطالعات فرصت 
طلب نیستند و این مساله باعث جلب اعتماد مشتریان براي فراهم کردن اطالعات 

بیشتر خواهد شد.  

احساس تعلق به یک جامعه موجب تقویت اعتماد میشود. 

5( تقویت کنترلهاي امنیتي: از آنجا که انتقال داده ها در شبکه هاي اینترنت 
در معرض شنود و هک شدن قرار دارد ، موضوع امنیت و افزایش آن یک ضرورت 
و اولویت اصلي خواهد بود. روش��هاي مختلف��ي مانند امضاي دیجتال ، رمزنگاري 
ه��اي متقارن و نا متقارن و تایید هویت و اختیارات میتوانند امنیت ش��بکه ها را 
فراهم کنند و موجب افزایش اعتماد نسبت به عملکرد کسب کار و الکترونیکی و 

برخط شود. 

۶( تقویت یک جامعه مجازي: پژوهش��هاي نشان میدهد که احساس تعلق به 
یک جامعه احس��اس مثبت بوجود میاورد و ارزیابي مثبت از اعضاي گروه موجب 
احس��اس اعتماد دو طرفه در بین آنها میشود. برخي از شرکتهاي فعال در زمینه 
تجارت الکترونیکي مانند آمازون و آي ویلیج یک جامعه مجازي را میزباني میکنند 

ک��ه در آن اعضاء به تبادل نظر و انتقال تجربیات  و همینطور توس��عه روابط 
مي پردازند. کسب و کارهاي الکترونیکی و برخط نیز میتوانند با تقلید از این روش 

احساس وابستگي و وفاداري را در بین مشتریان خود تقویت نمایند.
 

۷( تش�ویق به ارتباط و افزایش دسترسي: هم افزایي ایجاد شده از مشارکت 
تمامي شرکت کنندگان در یک ارتباط دو طرفه بنیاد یک ارتباط توام با اعتماد را 
ش��کل میدهد. فروشندگان برخط باید حداکثر تالش خود را انجام دهند تا ضمن 
ارتباط ش��فاف با مشتریان عدم تقارن و پیوس��تگي در اطالعات را کاهش دهند. 
حسن نیت به نمایش گذاشته شده در ارتباط یک پایه الزم براي رفتار غیر فرصت 
طلبانه فراهم میکند و به مش��تریان اطمینان میدهد که آنها در ارتباط نزدیک با 
شرکت قرار داشته و حس اعتبار دهي و اعتماد پذیري را در آنها افزایش میدهد.

شکل 4( رفتار دوستانه مستمر موجب تقویت اعتماد می شود.  

اقتصادی
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می ت��وان گف��ت ورود به ه��زاره ي س��وم میتواند 
چالشهای جدیدی برای کشورها بوجود آورده است. 
جهانی شدن وفناوری اطالعات و ارتباطات، دو چالش 
اساس��ی این هزاره به شمار می رود. با بررسی دقیق 
نوآوریهای بشر در س��الها و قرنهای گذشته، میتوان 
به این نتیجه رسید که مزایای تجارت الکترونیکی و 
تاثیراتی که آن در اقتصاد جهان گذاش��ته است، کم 

نظیر است. 

تج��ارت به تبادل کاالها و خدم��ات در یک مقیاس 
وس��یع گفته میش��ود. در گذش��ته تجارت به شکل 
چهره به چهره بین طرفین معامله انجام میش��د.اما 
با تکنولوژی اطالعات و ارتباطات )ICT( نوعی جدید 
از تجارت در جوامع تحت عنوان تجارت الکترونیکی 
رخنه کرده اس��ت که منافع بس��یار زیادی، علیرقم 
هزین��ه و زمان ب��رای ایجاد این نوع تج��ارت، برای 

کشورها ایجاد میکند.

ی��ک راه ارزیابی ارزش ش��بکه جهان��ی وب، نگاه به 
ف��روش بالق��وه کاالها و خدم��ات و ی��ا اطالعات از 
طریق این شبکه اس��ت. در اینجا می توان گفت که 
سنجش ارزش تجارت الکترونیکی تنها با یک عامل 
)فروش مس��تقیم( باعث از دست دادن ارزش تجاری 
آن میشود و در ارزیابی تجارت الکترونیکی از طریق 
فروش مس��تقیم  اینترنت، نمی تواند به عنوان یک 
کان��ال توزیع با کان��ال های فروش مس��تقیم دیگر 
رقابت کند با توجه به بررس��ی فناوریهای اطالعاتی 
و ارتباط��ی جدید مانند سیس��تم ه��ای حمایت از 
تجارت الکترونیکی و استفاده از آنها از طرف شرکت، 
چارچوب��ی از ارزش تجاری تجارت الکترونیکی برای 

آنها ارائه می گردد.
 

به طور خالصه ارزش تجاری تجارت الکترونیکی 
به شرح زیر است: 

- اص��الح فرآینده��ای موجود در بین هر س��ازمان، 
اصالح فرآیند ارتقاء سطح تولیدات از طریق سفارشی 

کردن کاالها 

- تغییر مدل یادگیری سازمانی و فناوری و تغییر روش های 
ارتباط با مش��تریان از طریق جم��ع آوری اطالعات 
تفضیلی در مورد ترجیحات و عادت های خرید هدف 
آنها از ارائه پیشنهاد ویژه از طریق اتخاذ سیستم های 

تجارت الکترونیکی. 
- تعری��ف مجدد قابلیت ایج��اد تولیدات جدید و 

مدل های تجاری جدید. 

مزی��ت تجارت الکترونیکی به عن��وان یک راه تحول 

اطالعات در مورد کاالها , قابلیت دسترسی به آن در 
هر زمان و هر مکان و ارائه خدمات به مشتریان است 
که دارای زیر س��اختار فناوری قوی ) مانند کامپیوتر 
شخصی , مودم و خدمات پیوسته ( هستند و از طریق 
اینترنت ش��رکتها می توانند با توجه به نوع مشتری، 
نوع عالئمی که دارند و با توجه به ش��رایط س��نی و 
جس��می آنها،  تبلیغات مناس��بی رابرای هر کدام از 

آنها ارائه دهند . 
ام��روزه از طریق ظه��ور منطق فروش غیررس��می 
تولیدات، ظهور دسته ای از تولیدات جدید را میتوان 
مش��اهده کرد.  برای مثال، از میان چهار روش ایجاد 
درآم��د از طری��ق ش��بکه وب دو روش آخر ش��کل 

جدیدی از تولیدات را منجر شده اند. 

1-فروش مستقیم )مانند فروش کاالها(
٢- فروش نوشته ها )مانند فروش اطالعات(

3- تبلیغات ) مانند ارائه اطالعات به مشتری به طور 
مثال ارائه خبر با هدایت مشتریان در یک جاده شلوغ( 
4- مبادله اطالعات )مانند درخواس��ت قیمت برای 
انجام معامله و یا فروش بلیط هواپیما از طریق شبکه 
با اس��تفاده از یک زیر س��اختار مشترک ملی مانند 
اینترن��ت، تجارت الکترونیکی می تواند در مقایس��ه 
با هزینه تجهیزات فیزیک��ی، بازاریابی، توزیع و ارائه 
خدمات به مش��تریان، هزینه کمتری را در بر داشته 

باشد.

سیس��تم های تجارت الکترونیکی از طریق طبیعت 
فوری اش، اجازه کاهش چرخ��ه زمانی در ارتباط با 
تولید کاال یا تحویل اطالعات و یا خدمات را می دهد. 

در برخ��ی از بازارها یا برای برخی از تولیدات, توانائی 
تحویل فوری آنها سبب ایجاد یک مزیت رقابتی برای 
شرکت می شود بخصوص این مسئله در مورد توزیع 
اطالع��ات صحت دارد. در بازارهای مالی و با توجه به 
ماهیت پیچیدگ��ی که این بازارها دارند و با توجه به 
اینکه برخی از سرمایه گذاران وضعیت لحظه به لحظه 
آن را بررسی می کنند ، این گونه بازارها می توانند با 
استفاده از سیستم های تجارت الکترونیکی اطالعات 

مورد نیاز مشتریان را در اختیار آنها قرار دهند. 
سیستم های تجارت الکترونیکی میخواهند به عنوان 
یک��ی از عناصر اث��ر بخش مارک تج��اری یا تصویر 
تجاری ش��رکت مطرح شوند، بخصوص هنگامی که 

هدف بخش طرفداران فناوری ، مشتریان هستند. 
این بعد ممکن اس��ت یکی از ملم��وس ترین جنبه 
ه��ا، برای ارزیابی ش��رکت باش��د و همچنین ایجاد 
ی��ک مارک تجاری یا تصویر ش��رکت ممکن اس��ت 
هدف اصلی شرکتهایی که دارای رقبای زیاد هستند 

باش��د. برای مثال، در صنایع نوشابه های غیر الکلی، 
شرکتهای کوکاکوال و پپسی کوال میلیونها دالر جهت 
تفکیک محصوالتش��ان از زقبایش��ان خرج میکنند. 
اصوالً کلیه این نشانه هایی که در شبکه جهانی وب 
و در اینترنت وجود دارند دلیلی بر تصدیق شرکتها از 
طرف مشتریان است و اکثر مشتریان به آنها اطمینان 
کافی دارند و از آنها برای نیازهایشان استفاده میکنند.

 
پیش��رفت س��ریع تجارت الکترونیکی م��ی خواهد 
شرکتها را برای سازگاری سریع با محیطهایشان توانا 
س��ازد و فرصتهای جدیدی را ب��ا توجه به تولیدات، 

خدمات و فرآیندها به آنها ارائه دهند. 

اگر این مطلب صحت داشته باشد، تجارت الکترونیکی 
می خواهد یک اثر بس��یار ش��دیدی را بر استراتژی 
ش��رکتها بگذارد و به دلیل کس��ب مزیتهای تجارت 
الکترونیکی ضروری اس��ت که آنها به طور س��ریع با 
آن دس��ته از فن آوری هایی که سبب افزایش مزیت 

رقابتی برای شرکت میشود آشنا شوند. 

اصوالً اس��تفاده از فناوریهای جدی��د به دیدگاههای 
س��ازمانی جدید نیاز دارد. برای مثال س��اختاری که 
برای استفاده از تجارت الکترونیکی ممکن است مورد 
نیاز باشد، ممکن است با ساختار فعلی شرکت تطابق 
نداش��ته باشد و س��اختار فعلی شرکت نیاز به تغییر 

داشته باشد. 

اص��والً نقش فناوری در یادگی��ری در مورد نیازهای 
مش��تریان، توانائی اش به جهت ثب��ت رویدادهایی 
اس��ت که در ارتباط با مش��تریان رخ میدهد و باید 
اطالعات مورد نیاز مش��تریان را در مورد نحوه تولید 
کاالها، چگونگی خرید، نحوه دریافت خدمات از طرف 

شرکت ها و به آنها ارائه دهد. 

کلیه اطالعات کس��ب ش��ده در مورد مشتریان از 
طریق سیس��تم ه��ای تج��ارت الکترونیکی، اجازه 
برط��رف ک��ردن موان��ع بی��ن مش��تریان و عرضه 
کنن��دگان را می دهند، ع��الوه بر آن یک تجزیه و 
تحلیل از اطالعات بدس��ت آمده،  آشکار مینماید 
که کدام مش��تری نسبت به بقیه بهتر است چیزی 
ک��ه تجارت الکترونیکی به عن��وان یک اهرم، برای 
دس��تیابی به چنین اس��تراتژی هایی ایجاد کرده، 
ایجاد زمینه ای برای جمع آوری اطالعات در مورد 
شرح کامل زندگی مشتریان ، نیازهایشان و همچنین 
نمونه هایی از خرید آنها و غیره و ارائه این اطالعات 
به شرکتهاس��ت و این خ��ود باعث ایج��اد ارتباط 
مستقیم بین عرضه کنندگان و مشتریان می شود.

اثر تجارت الکترونیکی بر استراتژیهای بازار

امیر مهدوی – شرکت بازرسی مهندسی ایران

اقتصادی
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آغاز بهار س��ال 13۹3 شمس��ی همزمان با پایان 
نخستین س��ال فعالیت هیات مدیره یازدهم شورای 
بازرگانی اس��ت. هیات مدیره ای که با رای مس��تقیم 
اعضا در مجمع عمومی اسپندماه سال 13۹1، از میان 
نامزدهای حاضر انتخاب ش��دند و به مدت دو س��ال 
مدیری��ت ام��ور اجرایی  ) آی بی س��ی ( را عهده دار 

گردیدند. 

   در دیگر س��وی داس��تان ، تحوالت و تغییرات 
گس��ترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران که 
به دلیل تغییر دولت و انتخاب دکتر حس��ن روحانی 

ب��ه عن��وان رئی��س جمهور 
کش��ورمان صورت پذیرفت، 
اخب��ار و تحلیل های فراوان 
و متع��ددی را در زمینه آغاز 
گفتگوهای چند جانبه میان 
ای��ران و قدرت ه��ای بزرگ 
در راس��تای حل مسائل فی 
مابی��ن و رف��ع تحریم های 
های  رس��انه  در  اقتص��ادی 
جهان��ی به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. تحری��م ه��ای 
اقتص��ادی و بانک��ی که در 
بس��یاری از م��وارد از حوزه 
س��اختارهای قانون��ی وضع 
ش��ده خارج گشته و شکلی 
غیرقابل توجی��ه حتی برای 
وض��ع کنن��دگان تحریم به 

خود گرفته است، از بزرگترین مسائل و معضالتی بوده 
که در س��الهای اخیر جامعه ایرانیان داخل و خارج از 
کشور را دچار بحران س��اخته و بازرگانان و صاحبان 
کس��ب و کار را با چالش های جدیدی روبرو ساخته 
اس��ت. ل��ذا در آینده نزدیک که پیش بینی میش��ود 
تحریم ها کاهش یافته و آرام آرام لغو ش��وند، شرایط 
جامع��ه ایران و فعالیت های اقتص��ادی ایرانیان مقیم 
خارج از کش��ور با تحوالت و تغیی��رات زیادی روبرو 

خواهد بود. 

با در نظر گرفتن آنچه ذکر گردید، تحریریه نشریه 
شورای بازرگانی ایرانیان ) آی بی سی نیوز( برآن شد 
ت��ا در مصاحب��ه ای با آقای هادی موتمنی، ریاس��ت 

هیات مدی��ره یازدهم ش��ورا، به بازخوان��ی عملکرد 
یک س��اله این هیات مدیره پرداخته و نقش شورای 
بازرگانی رادرتحوالت اقتص��ادی اخیر ایران و امارات 

مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

) ای بی س�ی نیوز(: با تشکر از وقت و زمانی که در 
اختیار نش��ریه گذاشتید، در شروع مصاحبه عالقمند 
هستیم نظرات شما را در زمینه عملکرد هیات مدیره 
شورا طی یک سالی که از فعالیت هیات مدیره یازدهم 
شورا میگذرد بدانیم. در واقع خیلی خوشحال میشویم 
تا به نحوی گزارشی از عملکرد شورا در یکسال گذشته 

ب��رای اعضای ) آی بی س��ی ( و خوانندگان ) آی بی 
سی نیوز( به عنوان ریاست هیات مدیره بفرمایید. 

آق�ای موتمنی:  ب��ا توجه به اینک��ه در تمام مدت 
فعالیت ش��ورا در ده دوره گذش��ته هیات مدیره، من 
عضو هیات مدی��ره بودم جز در یک دوره که آنهم به 
عنوان بازرس مشغول فعالیت بودم و مسئولیت های 
مختلف نایب رئیس، قائم مقام اجرایی و ریاست شورا 
را در دوره های مختلف را عهده دار بودم، باید بگویم 
که در ده سال نخست فعالیت شورا، کارها بسیار روی 
روال درست و صحیح و با صمیمت و همدلی و یکدلی 
پیش می رفت. پنج دوره دو ساله، آقای نخجوان پور 
که یادش��ان گرامی است و آرزو داریم که همواره هم 

س��المت باشند ریاست ش��ورا را عهده دار بودند و ما 
هم همگی بعنوان تیم ایشان مشغول به فعالیت های 

داوطلبانه بودیم. 

ام��ا بعد از این پنج دوره مس��ائل محیطی زیادی 
اتفاق افتاد که تاثیراتی هم بر شورا گذاشت. مثل آغاز 
تحری��م های اقتصادی بر ای��ران، بحران های اقتصاد 
جهانی در سال ٢٠٠٨ و اینگونه مسائل که فعالیت های 
شورا را با فراز و نشیب همراه میکرد. شورا نیز به عنوان 
یک سازمان اجتماعی پویا و زنده در تحوالت گوناگون 
هم ریزش در اعضا داشت و هم رویش . طبیعی است 
که تعدادی اعضا بعد از چند 
س��ال عضویت در ش��ورا یا 
مهاجرت می کردند یا دفاتر 
فعالیتشان تعطیل می شد و 
غیره که درنهایت از عضویت 

شورا انصراف میدادند. 

با توجه با اینکه عضویت 
در ش��ورا هم��واره اختیاری 
و داوطلبانه اس��ت بر خالف 
اتاق ه��ای بازرگانی در ایران 
که ب��رای انجام امور بازرگانی 
و ترخیص کاال و گش��ایش 
)ال سی( ش��رکت ها مجبور 
ب��ه عضویت در ای��ن اتاق ها 
میباشند، لذا حضور تک تک 
اعضا در شورا بسیار ارزشمند 
و گرانقدر اس��ت. در واقع کس��انی عضو شورا میشوند 
ک��ه عالقه به کار گروهی و جمع��ی و داوطلبانه دارند.  
طبیعی س��ت که در پایان هر س��ال تعدادی اعضا به 
عضویت شورا درآمده اند و تعدادی از اعضا از عضویت 
ش��ورا خارج شده اند و بر اساس آماری که ما در هیات 
مدیره داریم تقریبا در بیس��ت و یک س��ال گذش��ته 
فعالیت های شورای بازرگانی ایرانیان نزدیک به دوهزار 
عضو به صورت  شرکت بازرگانی، یعنی به طور متوسط 
نزدیک به صد نفر در سال، در شورای بازرگانی ورود و 

خروج داشته اند.
با در نظر گرفتن مقدمه فوق آنچه باید بگویم جز 
در 15 سال نخست فعالیت شورا، در دوره های بعدی 
اعض��ای هیات مدیره  با یکدیگ��ر هماهنگی کامل را 

تهیه کننده: ایمان ارجمندی، عضو شورا و هیات تحریریه

عملکرد سال اول دوره یازدهم در بوته نقد
در مصاحبه با رییس شورا

بر اس�اس آمار، در بیس�ت و یک سال گذش�ته فعالیت های شورای بازرگانی 
ایرانیان نزدیک به دوهزار عضو یعنی به طور متوس�ط نزدیک به صد ش�رکت 

بازرگانی در سال، در شورای بازرگانی ورود و خروج داشته اند.
با توجه به تحوالتی که در ایران به چش�م میخورد و با توجه به اینکه مقامات 

ایران نیز شورا را به عنوان نهاد مستقل بخش خصوصی در حوزه خلیج فارس 
دارای اعتب�ار و جای�گاه خاصی میشناس�ند، من فکر میکنم در س�ال آینده 

ایرانیان مقیم دبی بیشتر به شورا بپیوندند و شورا را تقویت کنند.  

مصاحبه
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4 داش��ته اند و در بعضی از موارد نظرات و انرژی زیادی 
از هیات مدیره و ش��ورا صرف حل مس��ائل و اختالف 
دیدگاه ها و گاهی هم نقش ها در میان اعضا میش��د. 
طبیعتا کار شورا آنطور که شایسته و بایسته بود پیش 
نمی رفت و مش��کالتی پیش می آمد که وقت هیات 

مدیره صرف حل و فصل مسائل داخل خود میشد.
 

اما در این دوره اخیر، دوره یازدهم که یک س��ال 
از آن طی ش��ده من به جرأت م��ی گویم که پس از 
مدت طوالنی اعضای هیات مدیره، هماهنگ، همدل، 
یکرنگ برای پیش��برد اهداف ش��ورا توانمندیشان را 
بکاربرده اند و من هیچ گونه تنش داخل هیات مدیره 

در این دوره به یاد ندارم. 

دومین کاری که در یک سال گذشته انجام شده، 
تقس��یم کار بین اعضای هی��ات مدیره بوده و به قول 
مدیری��ت نوین، در هیات مدیری��ت تمرکز زدایی در 
انجام مس��ئولیت ها صورت گرفته اس��ت. بر هر یک 
از اعضای هیات مدیره ش��رح وظایفی مشخص بوده 
و مس��ئولیت هایی را به عهده گرفته اند و خودش��ان 
هریک کارها را پی��ش بردند و اگر الزم به هم افزایی 
بود، برای مش��ورت و جلب کم��ک از اعضا به  هیات 

مدیره رجوع میکردند. 

س��ومین کاری که صورت پذیرفته این بود 
که م��ن از اعضای علی الب��دل خواهش کردم 
که در جلس��ات هیات مدیره ش��رکت کنند اما 
ب��دون حق رأی. دلیل تصمیم بنده هم این بود 
و معتقد بودم کسی که برای عضویت در هیات 
مدی��ره و فعالیت داوطلبانه و صرف وقت و توان 
خود اعالم آمادگی نموده بسیار مهم و با ارزش 
اس��ت و نباید کمی تفاوت در تعداد رای باعث 
عدم اس��تفاده از دانش و توان و انرژی ایش��ان 
ش��ود. ایش��ان هم درجلس��ات حضور داشته و 
بسیار انرژی صرف انجام امور شورا میکنند و در 
افزای��ش حوزه فعالیت های هیات مدیره کمک 
ش��ایانی کرده اند، هرچن��د در تصمیم گیریها 

دارای حق رای نمی باشند. 

) آی بی س�ی نیوز (: بس��یار جالب است در 
واقع ای��ن امر یعنی اس��تفاده از تمامی افرادی 

که داوطلبانه برای پیش��برد اهداف شورا عالقمند به 
مش��ارکت و ایفای نقش می باش��ند و بهره برداری از 

همه استعدادها.
 

آق�ای موتمن�ی: بله دقیقا ما باید زمینه مش��ارکت 
هرچ��ه بیش��تر اعضا را در ش��ورافراهم کنی��م و این 
موضوع از خود هیات مدیره آغاز می ش��ود می شود. 
در ی��ک جمع بندی من معتقدم امروز در یک فضای 
آرم و آرام��ش بخ��ش و دور از تنش، کارهای ش��ورا 
بسیار پیش��رفت خوب و موثری داشتند. من امروز با 
اطمین��ان اعالم میکنم که ش��ورای بازرگانی ایرانیان 
در دب��ی در ایجاد فضای بهتر کس��ب و کار اقتصادی 
برای ایرانیان مقیم دبی و اتفاقات و تحوالت اجتماعی 

در دبی ایفای نقش موثر ومهمی مینماید و درزمینه 
س��ازی ارتقاء سطح و جایگاه فعالیت ایرانیان در دبی 
را نق��ش آفرینی می نماید. ام��ا در کنار این موضوع 
نباید از نقش موثر شورا در ایران و اتاق بازرگانی ایران 
هم چشم پوش��ی کرد. این نقش امروز بسیار موثر و 

پررنگ است. 
هیات تحریریه نشریه نیزکار را به صورت منظم و 
مرتب پیش برده و یک نش��ریه خودکفا که با درآمد 
تبلیغ��ات، هزینه چاپ خود را میپ��ردازد، با یک کار 
تیمی و هماهنگ هرماه چاپ می ش��ود و نشریه ای 
دارای سطح خوب و بسیار ارزشمند ماهانه چاپ شده 
برای مخاطبان خود ارس��ال می گردد. این کار برای 
یک س��ازمان غیردولتی به خودی خود جای تقدیر و 
تشکر دارد. البته من از دوستانی که در نشریه آگهی 

میدهند هم بسیار متشکرم و قدردانی میکنم. 
در ح��ال حاضر، چند فعالی��ت و نماد خارجی در 
ش��ورا داریم که به صورت مرت��ب وپیاپی هرماه اجرا 
میش��وند و تا کنون بدون وقف��ه پیش رفته اند. یکی 
از این فعالیتها نشریه شورا ) آی بی سی نیوز ( است 
که ماهانه منتشر می ش��ود و هرماه هم ارتقاء سطح 
و کیفیت داش��ته و دارد. دوم نشس��ت ه��ای ماهانه 
شوراس��ت که کمیته روابط عمومی هرماه به صورت 
مرتب این جلسات گردهمایی و تبادل نظر میان اعضا 
و گاهی اوقات با میهمانان را برگزار کرده و موفق هم 

بوده. کتاب راهنمای ش��ورا هم از مهمترین نمادهای 
فعالیت شورا می باش��د که ارتباط اعضا با دیگران را 
برق��رار میکن��د و نقش موثری در ارتقاء و گس��ترش 
کس��ب و کار اعضا دارد. این کتاب اس��تثناً امس��ال 
بصورت یکساله چاپ میشود ولی بطور کلی دو ساالنه 
است. من به عنوان مسئول هیات مدیره اعالم میکنم 
که این دستاوردها و پیشرفتها حاصل نمیشود مگر با 
همدلی و همراهی و تالش و پذیرش مس��ئولیت تک 
تک اعضای هیات مدیره و من فکر میکنم که اعضای 
شورا هم از فعالیتها و دس��تاوردهای شورا و عملکرد 
این هی��ات مدیره و ش��رایط آرام و کم تنش موجود 
راضی و خرسند هستند. البته در پایان دوره همه چیز 

مشخص می شود.

) آی بی س�ی نیوز (: خیلی ممن��ون از توضیحات 
کامل ش��ما. من در واقع همین را میخواس��تم بدانم 
که در هیات مدیره فعلی ش��ما با چه مس��ائل جدی 
برخورد داشتید که در هیات مدیره های گذشته روبرو 
نبودید؟ چه آنکه این مس��ائل داخل شورا باشند یا از 
بیرون به واسطه تحوالت خارجی بر هیات مدیره وارد 

شده باشند. 

 آقای موتمنی:  در دوره های قبل به خصوص س��ه 
دوره قبل هیات مدیره ش��ورا با مش��کالتی در داخل 
خ��ود بوده که در دو دوره یعنی دوره های هش��تم و 
نهم، ریاس��ت هی��ات مدیره نیز به عه��ده بنده بوده.  
اخت��الف نظر و تنش��هایی در هیات مدی��ره بوده که 
باعث کاهش بهره وری و توانمندی های اعضا میشد 
و خیلی از انرژیها و مشارکتها صرف مسائل حاشیه ای 
در اداره شورا میش��د. ولی در این دوره موضوع بطور 
کلی فرق میکند و فضا بس��یار آرام و مناسب است و 
کارها بس��یار عالی پیش میرون��د. در واقع با توجه به 
تجاربی که بنده در هیات مدیره های مختلف ش��ورا 
داشته ام، افق ذهنی من برای اداره شورا در این دوره 

بسیار روشن و مناسب است. 

) آی بی س�ی نیوز (: ُخب ش��رایط محیطی امروز 
متفاوت از سال های پیش است. مجموعه فعالیت های 
ش��ورا در دو س��ال گذش��ته، این س��ازمان 
غیردولت��ی را مورد وث��وق و اعتماد مقامات 
بازرگان��ی کش��ور متح��د ام��ارات عرب��ی و 
همینطور ایران قرار داده و روابط خوبی بین شورا 
ب��ا اتاق های بازرگانی در ایران و امارات برقرار 
است از س��وی دیگر مقامات ارشد امارات در 
مدت اخیر خواستار گسترش روابط اقتصادی 
ایران و امارات ش��ده اند و از شرایط کاهش و 
رفع تحریم های اقتصادی ایران حمایت کرده 
اند. میخواه��م بدانم در هیات مدیره ش��ورا 
نس��بت به این موضوع و شرایط چه نگرش و 

موضع گیری وجود دارد. 

آقای موتمنی: ش��ورای بازرگان��ی ایرانیان 
دارای دو هویت اس��ت، نخست آنکه در اتاق 
بازرگانی و صنایع دبی ثبت رس��می ش��ده و 
با پروانه فعالی��ت از این اتاق فعالیت میکند. 
دوم آنکه عالوه براین ش��ورا تنها سازمان برون مرزی 
ایرانیان است که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن و کش��اورزی ایران نیز می باش��د. 
یک کرس��ی از پارلمان بخش خصوصی ایران با حق 
رای متعلق به شوراست. تا کنون شورا همواره تسهیل 
کننده روابط تجاری و اقتصادی میان کشور امارات و 
ایران بوده و تالش کرده تا فضای مناسب تری را برای 
بازرگانان ایرانی و بازرگانی ایران فراهم آورد. نقش��ی 
که امروز شورا میتواند ایفا کند با توجه به تغییر دولت 
در ایران و بروز عالئمی که از حضور ایران در بازارهای 
جهانی مشاهده میشود، میتواند در راهنمایی ایرانیان 
مقیم خارج از ایران و سرمایه گذاران خارجی که مایل 
به س��رمایه گذاری در بازارهای ایران هس��تند،  بسیار 

م�ن از اعضای علی البدل خواهش کردم که 
در جلس�ات هیات مدیره شرکت کنند اما 
بدون ح�ق رأی. دلیل تصمی�م بنده هم این 
بود و معتقد بودم کس�ی که برای عضویت 
در هی�ات مدی�ره و فعالی�ت داوطلبان�ه و 
صرف وق�ت و ت�وان خ�ود اع�ام آمادگی 
نموده بس�یار مهم و با ارزش اس�ت و نباید 
کم�ی تف�اوت در تع�داد رای باع�ث ع�دم 
استفاده از دانش و توان و انرژی ایشان شود
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مهم و موثر باش��د. در همین راس��تا در ماههای اخیر 4
تعداد زیادی از خارجیهای مقیم دبی و کش��ور امارات 
به ش��ورا مراجعه کرده اند و اطالعاتی در زمینه س��فر 
به ایران، زمینه های بازرگانی و تجارت با ایران را جویا 
ش��دند. زیرا این بازرگانی شورا را به عنوان نهاد بخش 
خصوصی، بی طرف و مستقل می شناسند و شورا نیز 
س��عی میکند مانند یک آیینه مس��طح عین واقعیات 

درون ایران را منعکس کند. 
اخیراً هیاتی از ش��ورای بازرگانی فرانسه در امارات، 
با ما تماس گرفتند و گفتند هیاتی متش��کل از 15 تا 
٢٠  شرکت فرانسوی مقیم امارات قصد دارند در اواخر 
ماه می به مدت سه روز برای مطالعه و تحقیق به ایران 
بروند. آی بی سی تالش دارد تا با انجام هماهنگی هایی 
در صدور و برنامه ویزا و س��فر و برگزاری نشست هایی 
با اعضای اتاق بازرگانی ایران، ریاس��ت ش��ورای عالی 
ایرانی��ان مقیم خارج کش��ور معاون��ان اجرایی رئیس 
جمهور و مقامات وزارت دارایی، تسهیل کننده و زمینه 

س��از حضور و فعالیت این شرکتها در 
ایران باشد. 

  همینط��ور اخی��را نماین��دگان 
خطوط هوایی ایرفران��س و کی ال ام 
در خاورمیانه تماس هایی با ما داشته 
ان��د و اعالم کرده ان��د که عالقمند به 
بازگش��ایی خط هواپیمایشان به ایران 
میباش��ند و م��ی خواهن��د پروازهای 
خود را به ایران از سر بگیرند. اما هنوز 
مسائلی بر سر این امر وجود دارد مثل 
حمل و نقل پول و ارسال مبالغ حاصله 
از فروش بلیط و نمی دانند که چگونه 
باید وج��وه خود را با توجه به بس��ته 
بودن سوئیفت و نقل و انتقاالت بانکی 

از ایران خارج کنند. 
همینطور هنگامی که اعالم ش��د شرایط بازگشت 
ای��ران به بازاره��ای بین المللی در حال تحقق اس��ت 
مقامات امارات و در رأس آنها عالیجناب ش��یخ محمد 
آل مکتوم از این موضوع و گسترش روابط اقتصادی در 
میان ایران و امارات بسیار استقبال کردند که شما هم 
در شماره قبلی آی بی سی نیوز به انعکاس خبری این 

موضوع پرداختید. 

آنچه ذکر ش��د نمونه هایی از فعالیت هایی اس��ت 
ش��ورا در ش��رایط حاضر میتواند در راستای گسترش 
حضور س��رمایه گذاران خارجی و گس��ترش و تعمیق 
فعالیت ه��ای اقتصادی و بازرگانی ایش��ان با ایران به 

عهده بگیرد و انجام دهد.

) آی ب�ی س�ی نیوز (: در واقع در همین راس��تا بود 
که جمعی از منتخبین ش��ورا نیز با ریاست جمهوری 
دی��دار کردن��د و در فضایی صمیمی به بررس��ی ابعاد 
حضور س��رمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج 
در ایران پرداختند. به نظر میرسد امروز شورا با کسب 
مقام مشورتی برای ریاست جمهوری امکان انعکاس و 
مطرح نمودن دیدگاهها و نقطه نظرات اعضا برای ارتقاء 

سطح فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در حوزه خلیج 
فارس را یافته و می تواند در این راستا گام بردارد. شما 

چطور فکر میکنید؟ 

آقای موتمنی: در سی و چند سال گذشته تنها یکبار 
رئیس جمهور ایران به کشور امارات سفری داشتند که 
مالقات ایشان با ایرانیان در فضای عمومی و آمفی تئاتر 
و استادیوم بود که امکان دیالوگ و گفت و شنود فراهم 
نمیش��د. اما این بار ما در س��فری به بندرعباس جلسه 
خصوصی با ریاس��ت جمهوری داش��تیم و بیش از یک 
ساعت و نیم به گفت و شنود و دیالوگ و صحبت های رو 
در رو در زمینه های مختلف فعالیت پرداختیم. من این 
مالقات و جلسه را از دستاوردهای هیات مدیره یازدهم 
میدانم و زمان این مالقات را مناسب ارزیابی میکنم. البته 
آقای دکترنهاوندیان در برگزاری این جلسه بسیار کمک 
و یاری کردند و خواستار آن شدند که هیاتی از شورا به 
عنوان نمایندگان ایرانیان مقیم دبی در جلسه با جناب 

رئیس جمهورحضور یابند و به بررسی مسائل و معضالت 
کسب و کار بازرگانی ایشان در دبی و حوزه خلیج فارس 
پرداخته شود. ایشان هم مسائل روز ایران را با ما در میان 
گذاشتند و جمع بندی جلسه برآن شد تا زمینه ترغیب 
و تشویق هرچه بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور برای 
حضور در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایجاد شود. 

بنده در جلس��ه، خدمت آقای دکتر روحانی عرض 
ک��ردم ک��ه حض��ور بی��ش از 4٠ ش��ورای بازرگانی از 
کش��ورهای مختلف در دبی تقریبا در جهان منحصر به 
فرد اس��ت. یعنی چهل و چند کشور که در دبی حضور 
دارند، ش��وراهای بازرگانی دارند و با ش��ورای بازرگانی 
ایرانیان در ارتباطند. آی بی سی می تواند با این شوراها 
ارتباط گرفته و ظرفیتها و زمینه های سرمایه گذاری در 
ایران را به ایشان اطالع رسانی کند. امروز بیشتر زمینه 
های نفت و گاز و پتروش��یمی است که به نظر زودبازده 
میرسد و بیشتر تمایل سرمایه گذاران در این رشته است. 
اما مدیران ایران عالقمند به جذب س��رمایه گذاران به 
داخل ایران و س��رمایه گذاری طوالنی مدت هستند تا 
ایجاد اشتغال بیشتری را برای کشور بهمراه داشته باشد. 
 اما این امر با ابهاماتی روبروست و مهمترین چالش، در 

مورد نحوه انتقال پول به ایران اس��ت و اینکه با توجه به 
وضعیت برابری نرخ ارزش س��رمایه گذاری پس از چند 
سال و پس از سالهای نخست سرمایه گذاری و آغاز بهره 
برداری از بنگاه های اقتصادی ایجاد شده، نرخ ارز برای 
خروج از بازارهای ایران چیست و چگونه سرمایه گذاری 

ایشان با امنیت کامل همراه خواهد بود؟ 

البته در سرمقاله مجله نیز من به این موضوع پرداخته ام 
که در قدم نخست باید خود ما یعنی اعضای آی بی سی 
قانع شویم که چه اتفاقی در حال وقوع است و مسائل را 
در حال حل ش��دن ببینیم سپس بیاییم و تجربیات را 
به س��ایرین منتقل کنیم. در حالی که ما هنوز خودمان 
ابهاماتی داریم که برایمان حل شده نیست مثل سوئیفت 
مثل نقل و انتقال پول و غیره و نمیتوانیم در مورد سرمایه 
گذاری در ای��ران مطمئن حرکت کنیم. ولی به محض 
آنکه این ابهامات حل شد و راهکارهای مشخصی پیش 
روی سرمایه گذاران قرار گرفت، ما تمام اطالعاتی را که 
س��رمایه گذاران برای آغاز کار در ایران 
الزم دارن��د نخس��ت در اختیار اعضای 
خودمان و سپس سایرین قرار خواهیم 
داد تا زمینه ساز و تسهیل کننده حضور 

ایشان در ایران باشیم. 

می دانید که در ایران ش��ورایی در 
دفتر ریاس��ت جمهوری تشکیل شده 
به نام شورای عالی ایرانیان مقیم خارج 
از کشور و آی بی س��ی با این شورا در 
ارتباط نزدیک اس��ت. وظیفه این شورا، 
حل و فصل مس��ائل ایرانی��ان خارج از 
کشور است. البته واقعیت این است که 
زمینه س��رمایه گذاری در داخل ایران 
هنوز به صورت عملی محقق نش��ده و 
ابهاماتی که ذکر ش��د در سر راه وجود 
دارد. در واق��ع می ت��وان گفت که ما در مرحله تحقیق 
و مطالعه هس��تیم و کار عملی در این زمینه آغاز نشده 

است.
در خاتم��ه عالقمند هس��تم که این نکت��ه را بطور 
مشخص مطرح کنم که با توجه به تحوالتی که در ایران 
به چش��م میخورد و با توجه به اینکه مقامات ایران نیز 
شورا را به عنوان نهاد مستقل بخش خصوصی در حوزه 
خلیج فارس دارای اعتبار و جایگاه خاصی میشناس��ند، 
من فکر میکنم در سال آینده ایرانیان مقیم دبی بیشتر به 
شورا بپیوندند و شورا را تقویت کنند، طبیعتا می توانند از 
ظرفیت شورا برای سرمایه گذاری در ایران بهره مند شده 
و از پروژه های آماده سرمایه گذاری در ایران مطلع شوند. 
از اعضای آی بی سی نیز انتظار دارم که حداقل یک نفر از 
دوستانشان را برای عضویت در شورا تربیت کنند تا بدنه 

شورا هرچه بیشتر تقویت شود. 
با در نظر گرفتن اینکه هیات مدیره و دوستانی که در 
کمیته ها فعالند بدون دستمزد به صورت افتخاری برای 
شورا فعالیت می نمایند در صورت حضور تعداد بیشتری 
از اعضا، هم امکان ارتقاء عملکرد فعالیت ش��ورا میس��ر 
میشود. و هم دیگران در خارج از شورا بدنه گسترده تری 

از ایرانیان را همراه وهمدل شورا خواهند دید.

مصاحبه
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این نقشه تراکم جمعیت را نشان می دهد، مناطق پر رنگ تر، تراکم بیشتری دارند. کشورهای مختلف بر اساس متوسط درآمد ساالنه افراد و با تعریف ارائه 
شده از سوی بانک جهانی رنگ آمیزی شده اند. همانطور که دیده می شود، کشورهایی مانند چین و هند اگر چه درآمد ملی باالیی دارند، اما به دلیل داشتن 

جمعیت بسیار زیاد، متوسط درآمد افراد پایین بوده و در دسته کشورهای کم درآمد طبقه بندی می شوند.

هفت میلیارد نفر در یک نگاه!

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

اجتماعی
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بيست قلم كاالهاي عمده صادراتي به  امارات متحده عربي 
طي شش ماهه سال 1392

٢7111۹۹٠

٢713٢٠٠٠
3۹٠11٠3۹
٢71٠1۹٢٠
74٠311٠٠
٢71٠11۹٠
7٢٠٨٢5٠٠

٢71٠1٢۹٠
٢7111٢۹٠
٢۹3٢1٢٠٠
٠۹1٠٢٠13
٠٨٠٢511٠
٠٨٠711٠٠
74٠31۹٠٠
31٠٢1٠٠٠
57٠11٠٠٠
7۹٠111٠٠
٢۹٠٢۹٠٠٠

٠٨٠6٢٠6٠
٢7٠75٠٠٠

3٢٢17٢

3۹٢4۹۹
1٠1٨۹6
1٠5343
146٠5
75۹٢4
11٨417

3۹٨7٨
3٨۹٠٢
٨٠64۹

1٨
3٠7۹

1٠641۹
٢٨3٠
37117
1٠5
۹٢7٢
14٢٠5

4411
3٨4٠5

3٠٠٢5٠

1۹٠4٢5
131۹3٠
1٢7466
115٢٨1
٨7٨33
٨6467

4334٠
36٠53
٢٨614
٢675٨
٢5511
٢3۹55
٢٠177
17٨16
17٢64
167٨٠
16٢۹6

15443
1536٨

ارزش  وزن)تن(شرح تعرفهتعرفه
هزاردالری

سایر گازهاي  نفتي وهیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  
یک هزا ر سانتي مترمکعب  وبیشتر

قیرنفت
پلي ا تیلن  گرید فیلم  باچگالي کمترا ز۹4 % به  جز نوع  پودري

روغن  صنعتي
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده. 

سایر روغنهاي  سبک  وفرآورده ها بجز بنزین
محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومارباپهناي 6٠٠

میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  4/75 میلیمتر پاک شده درسطح 
سایر روغن هاي سبک وفرآورده ها بجز بنزین

پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتي متر مکعب  وبیشتر
٢فورآلدئید )فورفورآل(

انواع زعفران دربسته بندي 3٠- 1٠گرم آماده براي خرده فروشي.
انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 

هندوا نه، تازه
مس تصفیه شده, که درجاي دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 

اوره حتي به صورت محلول در آب 
فرش وسایرکف پوش هاي نسجي، ازپشم یاا زموي نرم )کرک (حیوا ن, گره باف. 

کروي غیرممزوج به صورت کار نشده که از لحاظ وزن ۹۹/۹۹ درصد یا بیشتر روي داشته باشد 
سایر هیدروکربورهاي حلقوي غیر از سیکالنیکها، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها، بنزن، تولوئن 

اکسلین ها، استیرن، اتیل بنزن، کومن
انگوري بي دانه  )انگورخشک  کرده(

ASTM D٨6 که در ٢5٠ درجه سانتیگراد طبق روش )Aromatic( سایر مخلوطکهاي هیدروکربورهاي بودار
65 درصد حجمي آن یا بیشتر تقطیر شود

اقتصادی

اقالم عده مبادالت میان امارات عربی متحده و ایران

منبع: ?????????
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بيست قلم كاالهاي عمده وارداتي از امارات متحده عربي  
طي شش ماهه سال 1392

جمع بیست قلم عمده صادراتي

٨7٠3٢3٠٠
17٠111٠٠
1٠٠63٠٠٠
1511۹٠٢٠
٢7٠4٠٠٢٠
7٢٠61٠٠٠
٨4713٠٢٠
1٠٠51٠٢٠
7٢٠٨3۹٠٠

4٨1۹٢٠1٠

٨7٠3٢4٠٠
٠٢٠٢3٠۹٠
٠4٠51٠٢٠
3٠٠4۹٠۹٠
1٠٠111٠٠
٨5171٢1٠
٨4717٠٠٠
54٠75٢٠٠

٨47۹۹٠٠٠
٠7134٠٠٠

٢1331
٢66467
143٠٠7
1٠17٨۹
٢4٠4٠٠
1٢5٢7۹

۹41
17414۹
1135۹4

117٢٢

3٠٨٠
116٢4
۹64٠
4٠٠

1٠51۹7
173
٢۹3
۹7٠۹

7٨7
3٢661

3٠3٨51
15۹٠٨٠
146٨۹3
1٠٨٢34
٨3۹٨4
736٠5
71547
7٠631
6٨۹۹4

63٨56

5۹7٢٨
5۹54٠
46۹7٨
43647
3۹٢5۹
3۹٠31
36۹7٨
365٠3

35۹3٢
354٨3

وسایل نقلیه باموتور پیستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سیلندر 1٠٠٠تا15٠٠ 
شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر 

برنج نیمه کسفید شده )Semi milled Rice( یا برنج کامل سفید شده
R.B.D پالم  ا ولئین  درظروف ٢٠٠ لیتري  وبیشتر

کک و نیمه کک از لیگنیت
شمش ا زآهن وفوالدغیرممزوج, که درجاي دیگرذکرنشده. 

)Note book( کیفي)pc( ماشین هاي خودکار داده پردازي شخصي
دانه ذرت دامي.

محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 
mm36٠٠یاکمتربه ضخامت  کمترا زmm

قوطي و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه هاي متفاوت که الیه هاي مختلف متشکله در پروسه تولید 
به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته کبندي مواد 

وسائل نقلیه باموتورپیستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سیلندر15٠٠تا3٠٠٠سانتیمتر مکعب 
سایر قطعات گوشت بي استخوا ن یخ زده از نوع گاو

کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي بیش از 5٠٠ گرم
سایر مکمل هاي دارویي براي خرده فروشي که تولید داخلي مشابه ندارند

دانه گندم سخت 
گوشي تلفن همراه

واحدهاي حافظه ماشینهاي خودکارداده پردا زي
پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتیک 

باحدا قل ٨5% رشته هاي پلي 
اجزا ء و قطعات ماشینهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي دیگرمذکورنباشد.

عدس )Lentil(خشک، غالف کنده، حتي پوست کنده یا شده

150۶14۶134302۷

ارزش  وزن)تن(شرح تعرفهتعرفه
هزاردالری
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مس��لماً اتفاقی نظیر جام جهانی آنقدر بزرگ هس��ت که کسی در اهمیت اثرات 
اقتصادی و اجتماعی آن شک نکند. جام جهانی صرفاً ورزش نیست، بلکه با سرمایه 
گذاری های ملی، میزبانی میلیونها نفر و س��رازیر شدن حجم عظیمی از پول به 
کشور میزبان، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیار وسیعی بر بخشهای مختلف 
کش��ور دارد. بطوری که کارشناس��ان خبره از سالها پیش از شروع مسابقات 
تا مدتها پس از آن به بررسی این اثرات مشغول خواهند بود. خصوصاً در دهه های 
اخیر، ج��ام جهانی آنقدر بزرگ ش��ده که اثرات آن نه فقط ش��امل 
کش��ور میزبان، بلکه دربرگیرنده بخش وسیعی از جهان میباشد.
فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( در اکتبر سال ٢٠٠7 رأی به 
میزبانی برزیل داد. بدین ترتیب برزیل پنجمین کشوری خواهد 
بود که دو بار میزبانی را تجربه میکند )بعد از مکزیک، ایتالیا، 
فرانس��ه و آلمان(. اگرچه برزی��ل تجربه میزبانی بازیهای 
1۹5٠ را داشته و تا حدی با این پدیده آشناست، ولی 
از آن موق��ع تا کنون جام جهانی به حدی بزرگ و 
گسترده شده که داشتن این تجربه، نقش کوچکی 
در موفقیت میزبانی جدید خواهد داش��ت. جام 
جهان��ی 1۹5٠ به مراتب در ابع��اد کوچکتری 
برگزار ش��د: 13 تیم ش��رکت کننده ٢٢ بازی 

خ��ود را در 6 ورزش��گاه و در حضور مجموعاً حدود 1 میلیون تماش��اچی انجام 
دادند. اما مثاًل در بازیهای ٢٠٠6 آلمان، 3٢ تیم 64 بازی خود را در 1٢ استادیوم 
و در حضور 3/35 میلیون تماشاچی برگزار کردند. جام جهانی ٢٠٠6 باعث شد 
گردشگران در مجموع 1٨ میلیون بار از محل مسابقات و حواشی آن دیدن کنند.
همین مقایس��ه ساده، رشد ابعاد برگزاری این مسابقات را نشان میدهد. بنابراین 
در جام جهانی ٢٠14 باید منتظر اتفاقی بس��یار بزرگ بود. در این مقاله س��عی 
میکنیم با توجه به تجربیات گذش��ته، ش��واهد و رونده��ای موجود، و همچنین 

ظرفیته��ای کش��ور میزبان، اثرات عم��ده این میزبانی را ب��ر اقتصاد برزیل 
تخمین بزنیم. این اثرات ش��امل مدت انجام بازیها و سالهای 

قبل و پ��س از آن خواهد ب��ود. عمده اطالعات 
و آم��ار ارائ��ه ش��ده در ای��ن مقاله، از 

وبسایت رسمی فدراسیون جهانی 
فوتب��ال و همچنین موسس��ه 

تحقیقاتی ارنست اند یانگ 
 )Ernst & Young(
اس��ت. ش��ده  برداش��ته 

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

جام جهانی 2014 برزیل و 
اثرات اقتصادی - اجتماعی آن

اقتصادی
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برزیل، پنجمین کشور بزرگ دنیا

کش��ور برزیل با ٨/5 میلیون کیلومتر مربع مس��احت و بیش از ٢٠٠ میلیون نفر 
جمعیت، پنجمین کشور بزرگ جهان محسوب میشود )هم از نظر وسعت و هم از 
نظر جمعیت(. پایتخت آن در سالهای اخیر، چند بار جابجا شده و در حال حاضر 
شهر برازیلیا صاحب این عنوان است. شهر سائوپائولو بزرگترین و معروفترین شهر 
آن است. تولید ناخالص داخلی برزیل بالغ بر ٢/5 تریلیون دالر است که از این نظر 
یکی کش��ورهای ثروتمند محسوب میشود. همچنین مردم برزیل از نظر میانگین 
درآم��د، در س��طح باالتر از متوس��ط و نزدیک به ثروتمند طبقه بندی میش��وند.

گردشگاه ها
۹٢ میلیون دالر

انرژی
1٢6 میلیون دالر

نشریات
٨3 میلیون دالر

فناوری اطالعات
13۹ میلیون دالر

فرودگاهها
546 میلیون دالر

بزرگراهها
64٨ میلیون دالر

ایمنی
764 میلیون دالر

بازسازی شهری
1/٢77میلیون دالر

هتلها
1/4٢4  میلیون دالر

ورزشگاهها
٢/٠٨1 میلیون دالر

رسانه ها
٢/۹٢۹ میلیون دالر

جذب جیب های پر پول گردشگران
یکی از جنبه های جذاب میزبانی جام جهانی، سرازیر شدن گردشگران خارجی به 
کشور میزبان است. همه این گردشگران لزوماً تماشاچی نیستند، بلکه بخش عمده 
آنها کس��انی هستند که آمده اند تا از حواشی مس��ابقات و برنامه های موازی آن 
دیدن کنند. تبلیغات رس��انه ها در جذب این گردشگران نقش مهمی ایفا میکند.
برزیل با داش��تن جاذبه های گردشگری بسیار، کش��وری نسبتاً موفق در صنعت 

گردشگری محسوب میشود و ساالنه پذیرای بیش از 5 میلیون گردشگر خارجی است. 
با این حال پیش بینی میشود میزبانی جام جهانی این تعداد را تا 75 درصد افزایش 
دهد. افزایش گردشگر به معنی ورود پول بیشتر به کشور و افزایش درآمد بخشهای 
مرتبط با آن خواهد بود )از جمله اسکان، حمل و نقل، غذا و ...(. نمودار زیر پیش 
بینی این افزایش درآمد را به تفکیک بخشهای مختلف نشان می دهد. در مجموع 
انتظار میرود بیش از ٢/5 میلیارد دالر از طریق گردشگران به برزیل سرازیر شود.

درآمد ناش�ی 
گردشگری  از 
)میلیون دالر(

سرمایهگذاری 
جام جهانی در یک نگاه

برزیل جهت آماده س��ازی کش��ور ب��رای میزبانی ج��ام جهانی ٢٠14، 
بی��ش از 1٠ میلی��ارد دالر هزین��ه کرده اس��ت. عمده این س��رمایه گ��ذاری در بخش��های زیربنایی، 

س��اختمانی و خصوصاً توس��عه رس��انه ای بوده اس��ت. حدود 4٢ درصد از این سرمایه گذاری توس��ط دولت برزیل و بقیه از طریق 
فیفا و س��ازمان های وابس��ته به آن و همچنین بخش خصوصی تأمین ش��ده اس��ت. شکل زیر سرمایه گذاری در بخش��های مختلف را به اختصار نشان می دهد.

اسکان و هتلها

غذا و رستورانها

خرید )مایحتاج، سوغاتی و ...(

حمل و نقل

تفریح و سرگرمی

ارتباطات و مخابرات

غیره )خدمات درمانی و ...(
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شهرهای میزبان، قلب تپنده جام جهانی
قرار اس��ت بازیهای جام جهانی در 1٢ ش��هر مختلف 
انجام ش��ود. در اکثر شهرهای بزرگ برزیل، استادیوم 
فوتبال مناس��ب وجود دارد، چرا ک��ه فوتبال ورزش 

اول این کش��ور اس��ت. تنها 3 
اس��تادیوم جدید در شهرهای 
ش��رقی س��اخته ش��ده و بقیه 
اس��تادیوم های موج��ود صرفاً 
تجهیز و بعضاً بازس��ازی شده 
اس��ت. اگرچه کل کشور تحت 
مس��ابقات  برگ��زاری  تأثی��ر 
ق��رار خواه��د گرف��ت، ول��ی 
بیش��ترین  میزبان  ش��هرهای 
تأثی��ر را خواهن��د پذیرف��ت.
طبق برنامه اعالم ش��ده، بازی 
افتتاحیه در ش��هر س��ائوپائولو 
ش��هر  در  فین��ال  ب��ازی  و 
ریودوژانی��رو برگ��زار خواه��د 
ش��د. این دو ش��هر، بزرگترین 
ش��هرهای برزی��ل ب��وده و در 
میزبان،  کنار دیگر ش��هرهای 
مناس��ب  زیرس��اخت  دارای 
جهت برگزاری این مس��ابقات 
هس��تند. دولت برزیل بیش از 
6/5 میلی��ارد دالر برای تجهیز 

ش��هرهای میزبان هزینه کرده و پیش بینی میش��ود 
در ص��ورت مدیری��ت صحیح در طول مس��ابقات، هر 
یک از ش��هرهای میزبان س��همی بی��ن 1 تا 7 درصد 
در رش��د تولید ناخالص داخلی کش��ور داش��ته باشد.

عمده آنچه ش��هرهای میزبان نیاز دارند عبارتست از: 
زیرساخت مربوط به مسابقات )مانند ورزشگاه(، انرژی، 
شریان های حمل و نقل، سیستم اسکان مناسب، ایمنی 
و امنیت، برنامه ریزی ش��هری )تحت شرایط سخت(، 
)م��واد  ش��هری  خدم��ات  و 
غذایی، تاکسی، مخابرات، و...(.
کارشناسان فیفا بر روند آماده 
سازی شهرهای میزبان نظارت 
دارند. الزم اس��ت این شهرها 
در حد اس��تانداردهای تعریف 
ش��ده از ط��رف فیف��ا تجهیز 
ش��وند. عالوه بر کارشناسان، 
تی��م اجرایی فیفا مس��ئولیت 
برگزاری مس��ابقات را برعهده 
خواه��د داش��ت. هزین��ه تیم 
اجرایی مسابقات حدود 3٨4 
زده  تخمی��ن  دالر  میلی��ون 
میشود. این تیم و عوامل محلی 
آن در برزیل مستقر بوده و زیر 
نظر فیف��ا فعالیت می نمایند. 
در کنار آن، قرار اس��ت حدود 
7٨ هزار نیروی پلیس، امنیت 
ش��هرهای میزب��ان را تأمین 
کنند که هزینه ای بالغ بر 147 
میلی��ون دالر خواهد داش��ت.

جهش بزرگ در همه بخشهای 
اقتصاد

کارشناس��ان تخمی��ن میزنند که در 
صورت مدیریت صحی��ح این رویداد، 
بی��ش از 5 برابر ای��ن مبلغ به اقتصاد 
برزی��ل برگ��ردد، یعنی بی��ش از 5٠ 
میلی��ارد دالر. در مجموع پیش بینی 
میشود در س��ال ٢٠14 و پس از آن، 
ح��دود 64 میلیارد دالر س��رمایه به 
این کش��ور س��رازیر گردد که موجب 
افزای��ش تولی��د ناخال��ص داخلی تا 
بی��ش از ٢/5 درص��د خواه��د ب��ود. 
همچنین در این م��دت حدود 3/63 
میلیون ش��غل ایجاد خواهد ش��د که 
عمدتاً شامل مشاغل موقتی هستند.

برگزاری مسابقات جام جهانی، تأثیر 
مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر اقتصاد 
برزیل خواهد داشت. عمده جهش در 
صنایع زیربنایی و خصوصاً س��اخت و 
ساز اتفاق خواهد افتاد. همچنین دیگر 
بخشها همچون مواد غذایی، خدمات، 
حم��ل و نقل، ان��رژی، گردش��گری 
و  نیز از این رش��د بی بهره نیس��تند. 
نم��ودار مقابل این اثرات مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم را به تفکیک بخشهای 
مختل��ف اقتص��ادی نش��ان میدهد.

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بخشهای مختلف اقتصاد )میلیون دالر(

اقتصادی
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ع��الوه بر تأثیر میزبانی ج��ام جهانی بر اقتصاد کالن 
که پیش��تر اشاره شد، این میزبانی تأثیر قابل توجهی 
نیز بر هزاران کس��ب و کار کوچک، متوسط و بزرگ 
)هم تولیدی و هم خدماتی( خواهد داش��ت. بیش از 
۹٠ درصد ای��ن تأثیر بصورت غیرمس��تقیم بوده 
و بهره مندی از آن، بس��تگی زیادی به آمادگی این 
کس��ب و کارها برای ش��رایط خاص میزبان��ی دارد. 
صنایعی چون پارچه و نساجی، قطعات و لوازم یدکی، 
صنایع چوب��ی و فلزی، ماش��ینهای اداری و قطعات 
کامپیوتر، پزش��کی و بهداشتی، و ... از آن جمله هستند.

تأثیر غیرمس��تقیم دیگر و مهم میزبانی جام جهانی، 
تأثی��ر اجتماعی آن اس��ت. برخی از ای��ن اثرات قابل 
پی��ش بینی و برنامه ریزی اس��ت، ول��ی برخی دیگر 
قاب��ل پیش بینی نیس��ت و در صورت ع��دم کنترل 
صحیح، ممکن اس��ت ب��ه یک بحران تبدیل ش��ود. 
بعن��وان مثال، در ط��ول برگزاری مس��ابقات، برزیل 

هم��واره در س��رخط خبره��ا خواهد بود ک��ه تأثیر 
فراوانی بر تثبیت جایگاه جهانی این کش��ور و جذب 
گردشگر و نیز جذب سرمایه خواهد داشت. همچنین 
س��رمایه گذاری در خدمات ایمنی و امنیتی، میتواند 
به آس��ایش بیش��تر و خش��ونت کمتر تعبی��ر گردد.

 از طرفی تجمع ناگهانی میلیونها انسان با فرهنگ های 
متف��اوت در یک نقطه میتواند بس��یار خطرناک بوده 
و ی��ک بحران را رقم بزند. اگر به این مس��ئله، هیجان 
باالی ناشی از مسابقات و تعصب بسیاری از طرفداران 
تیمه��ا را اضافه کنیم، درک این خطر آس��انتر خواهد 
ب��ود. همچنین رویداد بزرگی مانند جام جهانی، محل 
مناسبی است برای جرم و جنایت! احتمال وقوع انواع 
جرائم )از جرائم کوچک مانند سرقت تا حمالت بزرگ 
تروریستی( در طول مسابقات بسیار باالست و نگرانی 
بس��یاری برای برگزارکنندگان ایجاد میکند. بنابراین، 
تمام��ی ارگانهای نظام��ی و انتظامی کش��ور میزبان 
در طول مس��ابقات ب��ه حالت آماده باش ق��رار دارند.

و انتظار برای یک اتفاق بزرگ
عم��وم مردم جه��ان، برزیل را بعن��وان مهد فوتبال 
م��ی شناس��ند. حتی برای کس��انی که ب��ه فوتبال 
عالقه ندارند، برزیل نامی اس��ت ک��ه به فوتبال گره 
خ��ورده. بنابراین هم��ه انتظار میزبان��ی متفاوتی را 
خواهند داش��ت و منتظر هس��تند تا ش��اهد یکی از 
به یاد ماندنی ترین مس��ابقات جام جهانی باش��ند.
جام کنفدراس��یونها که در ماه ژوئن س��ال گذشته 
در برزیل برگزار ش��د، آزمایش��ی بود ک��ه آمادگی 
برزی��ل را ب��رای میزبانی ج��ام جهانی نش��ان داد. 
این کش��ور ب��ه خوبی توانس��ت قابلیت ه��ای خود 
را در زمین��ه ه��ای مختل��ف )برگزاری مس��ابقات، 
گردش��گری، حمل و نقل، پوش��ش خب��ری و ...( 
فوتبال  اتفاق دنی��ای  بزرگترین  برگ��زاری  برای 
ب��ه جه��ان نش��ان ده��د، هرچند ک��ه در بخش 
برنام��ه ری��زی ش��هری ضعفهای��ی ه��م وج��ود 
داش��ت. ولی برگ��زاری ج��ام جهان��ی آزمایش 
بس��یار بزرگتری اس��ت؛ باید صبر ک��رد و دید.
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The 11th Dubai International Humanitarian  
Aid and Development Conference '&' 
Exhibition (DIHAD 2014) has been 
established as the largest humanitarian 
event in the Middle East. The event features 
means of preventing crisis and highlights 
some projects that relate to humanitarian 
aid and relief fields. The conference 
featured participants from all over the 
world in order to discuss more topics 
relevant to the humanitarian arena that 
supports communities and provides some 
poverty and disaster solutions. The first 
day of conference programme focused on 
the issues of Women current situations 
at War & Disasters. The second day 
emphasiezed on introducing international 
practices of deleloping strength in Women 
and empowering them especially in the 
crisis affected areas namely in Syria. The 
third day highlighted key issues of health 
and education to women with disaster 
setting background.

Iranian Business Council in Dubai, 
participated in the conference on behalf 
of social committee and community based 
disaster risk reduction sub commettiee. 
We met an interesting figure and speaker 
Ms. Dr. Fathima Gailani, president of 
Afghanistan Red Crecent Society. She was 
born in 1954 in Kabul city and after her 

graduation from highschool 
in Afghanistan she did her 
higher studies in Iran, Shiraz 
University and then Shahid 
Beheshti University. She 
explained to me that she was 
the first foregin student of 
Shahid Beheshti University. 

She received her master’s 
degree in the field of Islamic 
studies from Muslim College 
in the UK. She also received 
an honory Medal from 
Red Crecent of Iran from 
President Ahmadi Nejad 
couple of years a go which 
has been given every 10 years 
to candidates. 

She speaks fluently Farsi and 
we could communicate and 
address certain issues of 
Afghani women society in the 
region. 

She addressed her experience 
with Women in Afghanistan 
after 35 years in war, that the 
first initial matter happens 
in War or Diaster is that 
families lose their home and 

then they lose their identity 
and then they lose their mental 
balance. 

What they did in Red Crecent 
Society, they tried to educate 
and look after of these women 
and help them to come back 
to the society. They helped to 
physical disabled women who 
isolate themselves from society. 

More over IBC could introduce 
its activities to the audience by 
addressing certain issues that 
now currently we are dealing 
with Iran Chamber in the field of 
Corporate Social Responsibility 
and Introducting community 
based disaster risk reduction 
knowledge sharing with 
international and local entities in 
the UAE and the region. 

Interestingly, Ms. Sylvia Lopez 
– Ekra another speaker the 
gender coordination unit of 
IOM office of Director General 
at DIHAD, addressed some 
of their successful projects 
implemented in disaster risk 
management field in Africa. 

DIHAD CONFERENCE

Gathered & Summarized by Yeganeh Eghbalnia – IBC in charge of secretariat 

IBC

Ms. Dr. Fathima 
Gailani, 
president of 
Afghanistan Red 
Crecent Society. 
She was born in 
1954 in Kabul 
city and after 
her graduation 
from highschool 
in Afghanistan 
she did her 
higher studies 
in Iran, Shiraz 
University and 
then Shahid 
Beheshti 
University. She 
explained to me 
that she was 
the first foregin 
student of 
Shahid Beheshti 
University. 
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IRAN & UAE TR ADE RELATIONS
Source: Trade Promotion Organization of Iran

* in million U.S dollars

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (9M)

IRAN IMPORT 
FROM UAE

2127
3482
6067
7673
9340
11509
13471
16120
16664
17427
10195
6955

%CHANGE (+/-) 
IN EXPORT

63.70
74.24
26.47
21.73
23.22
17.05
19.66
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-41.50
-31.78
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1728
2166
2322
2875
3297
4515
3532
2682

%CHANGE (+/-) 
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21.49
33.84
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25.35
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5. Oil, oil everywhere
Peak oil? That buzzword of the last several years seems nothing 

more than a silly catchphrase now. Since prices shot up roughly a 
decade ago, countries and companies have had a huge incentive to 
find new sources of the black sticky stuff. Rates of oil production 
have set new records annually since 2010, thanks to fracking and 
geological exploration around the world. With proved reserves 
having risen by half in only a decade, it's hard to imagine such a 
rapid increase continuing for long. Yet if it doesn't, rising demand 
from the growing global economy will push prices higher again. 

   

6. Buy Japan
Remember Japan, the world's third-largest economy? It may be the 

perennial punching bag of the financial press, but it's still responsible 
for an important share of world output. Growth in Japan would give 
the global economic recovery a shot in the arm, and share prices 
tend to be a good indicator of future booms. Japan's recent shift 
to massively expansionary monetary policy could spark growth, 
but it could also lead to inflation. So far, expectations for inflation in 
the Bank of Japan's quarterly survey, which are consistently biased 
upward, haven't changed much since Shinzo Abe resumed the office 
of prime minister in December 2012 and launched the new "three 
arrows" policy regime. By contrast, stock prices have almost doubled, 
far exceeding the concurrent rise in the Standard and Poor's 500. 

 

7. The price of rice

After an enormous spike in early 2008 that led to shortages, 
export bans, and even riots, the price of rice has finally dipped 
below its earlier trend. Indeed, stockpiling by governments and 
other policies intended to encourage production and exports have 
added plenty of slack to the market. Still, a return to strong and 
sustained growth in the economies where rice is a staple food 
could quickly lead these problems to recur. Next time, a global 
downturn might not arrive just in time to tame demand. 

8. China's shadow-banking housing bubble

Given the lack of transparency in many Chinese companies, real 
estate is an especially popular investment in the world's second-
biggest economy. Thanks to restrictions in the Chinese financial 
system, a huge "shadow" banking industry has arisen to finance these 
purchases. The industry may have been worth about $6 trillion this 
spring and has been growing fast. Beijing has started a combination of 
financial reforms that will pave the way for a crackdown on shadow 
banking, but any dislocations that result could cause havoc throughout 
the Chinese economy. Because new house prices depend in part on 
expectations about interest rates and the attractiveness of other 
assets, they could offer an early tipoff about trouble to come. 

 

9. The rise of bit coin

A successful currency serves three functions: as a unit of account, 
a store of value, and a medium of exchange. Bitcoin is making 
progress as a medium of exchange, with a growing number of 
vendors accepting it for payment through services like Bitpay. Yet 
the huge fluctuations in its exchange rate and the apparent ease of 
theft threaten its usefulness as a store of value and, by consequence, 
as a unit of account. Who cares how many bitcoins you have if you 
don’t know what they’re worth from one moment to the next? 
The adoption of bitcoin around the world is likely to continue in 
2014, but it won’t last much longer if the currency fails to stabilize.
Ref: Foreign policy (FP), Jan 2014
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Predicting trends is no easy task, especially in the short term. 
Most people who can do it accurately in the world of economics 
and finance are millionaires, or they should be. But if you don't have 
a crystal ball, at least you can watch some short-term trends with 
long-term implications. Here are nine of favorites for the coming 
year -- and beyond.

 
1. East Asia's declining share of world output

Washington's strategic pivot to Asia seems to have fizzled -- but 
has the world's economic pivot as well? In 2013, East Asia's share 
of global output was expected to drop, relative to those of the 
United States and the European Union. For years, investors have 
been borrowing cheaply in the United States and elsewhere to 
capture high rates of return in East Asia. But a midyear signal from 
the Federal Reserve that the days of easy money are numbered has 
sent the East Asia's emerging markets tumbling, while manufacturing 
looks to be returning to Western shores. With China possibly 
cooling as well during its process of economic and financial reform, 
will other regions take the lead in growth? 

 
2. Eurozone inflation worries

The European Central Bank's top officials like to say that they 
have asymmetric target for inflation. Too high is bad, but so is too 
low. Not surprisingly, inflation fell well under the target of "below, 
but close to, 2 percent" during the economic downturn of recent 
years. The question is why it has been allowed to do so again, during 

a more stable period in which other central banks have continued 
their aggressive attempts to bolster growth and employment. The 
officials say risks to prices are balanced right now, but are they 
really? 

 

3. Slugging U.S. service sector productivity

For decades, manufacturing employment in the United States 
has dropped as the productivity of manufacturing workers has 
increased. Today, about 70 percent of American workers are in 
private service industries. Those among them who don't compete 
with foreign labor -- hair stylists, gardeners, doctors, and the like 
-- have slightly more bargaining power than their counterparts in 
manufacturing and agriculture. But if their productivity doesn't rise, 
they'll still have trouble obtaining higher wages. 

 

 

4. The costs of America's staggering wealth inequality
Wealth inequality is much more important than income inequality 

in determining access to opportunity. Severe wealth inequality raises 
the chance that an opportunity in the economy will go to a rich, 
stupid person rather than a poor, smart one. This misallocation of 
opportunities hurts economic efficiency and growth, making the 
pie smaller for everyone. Right now, the United States has some 
of the highest wealth inequality in the world; the net worth of the 
bottom half of families is equivalent to just 1.5 percent of the wealth 
of the top 10 percent. The results of the 2013 Survey of Consumer 
Finances will reveal whether this trend is getting even worse.

ECONOMIC TRENDS TO WATCH IN 2014 
   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board

Economy
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VALID REASONS WHY CONTENT MARKETING IS 
IDEAL FOR START-UP BUSINESSES

IT & Information

Nowadays, content marketing is 
considered to be an ideal internet 
marketing strategy, especially for small 
businesses with little resources to spend. 

Before you even start with your content 
marketing strategy, it is a must you have 
a clear ideas of what image you want to 
project with your target audience. This is 
very crucial to know exactly where your 
business is related to, so that you can 
come up with great or interesting topics 
to write. For example, if your business 
sells kitchen utensils and other cooking 
devices, topics like “Tips on how to clean 
knives” will surely capture the attention of 
a homemaker to read the whole content.

Do you have plans of using content 
marketing for your business? If you aren’t 
fully convinced that this online marketing 
strategy really works, here are 7 valid 
reasons why any entrepreneur should 
consider it.

1. Freedom to customize content
Content marketing gives you the freedom 

to customize your content depending on 
the likes, dislikes, needs or wants of your 
chosen market. Imagine a prospective 
client being able to read a content that 
covers his/her general interest, not only 
you will win his/her approval, but eventually 
build a stronger connection with them as 
you establish your credibility in providing 
quality contents.

2. Educate clients about your 
company and what you can do

Content marketing allows you the chance 
to educate your target audience with facts 
relevant to your business or what you can 
offer them. In fact, consumers would prefer 

reading a content introducing a company 
and what it does, rather than spend their 
time reading an advertisement.

3. Quality contents come very handy
The purpose of a good content is 

to inform, educate and at the same 
time entertain readers with interesting 
ideas. According to surveys conducted, 
consumers will find a quality content 
more useful if it is well-written and geared 
towards helping that person reading it 
discover new things or find solutions to 
their problems.

4.Custom contents can establish 
lasting relationship 

Writing something specific for a 
particular group in the long run will 
establish a lasting relationship because 
your readers will realize that you are 
really concerned for their well-being. A 
very good example is writing some stuff 
for homemakers on how to improve 
their baking skills. Once, they have learned 
about your posts about baking, they will 
surely look forward for your blog updates 
and share your blogs with their friends.

5. Increase brand awareness
People will most likely read a content 

written from a brand they truly support. 
Creating contents for your business 
will increase your branding awareness 
campaign and improve your overall image 
as a provider of goods or services.

6. More time is spent on social 
media and reading blogs

Based on some marketing surveys, most 
online users are willing to spend more time 
doing social media activities or reading a 
blog update from their favourite bloggers, 

so if you are dedicated in providing quality 
and interesting blogs to read, more and 
more individuals will start searching for 
you or following your posts by subscribing 
to your mailing list.

7. Compelling contents entice a 
person

One of the reasons why a person will 
follow a brand on social media is due to its 
content, how well-written and captivating 
it is to the eyes of a reader.

Every marketing objective should 
always have a game plan regardless how 
small or big is your budget. Remember, 
there are many things that you need to 
include with your content marketing 
game plan such as the type of content 
you will circulate (blogs or newsletters), 
the time you will post them live or which 
social media channels you must link them. 
Gather enough information where your 
target crowd thrives most in these social 
networking sites and make sure you make 
yourself fully visible.

Content marketing can come in various 
forms like blogs, newsletters and other 
relevant reading materials whose objective 
is to provide valuable information in a 
more enjoyable manner. Find out how 
you can enhance your content marketing 
strategy. Remember, this is an effective 
way to market your business online and 
build a closer relationship with your target 
clients.

Take your time in choosing the right 
topic to write and I’m sure all your 
content marketing efforts will be put into 
good use once you won the hearts of your 
target audience.

Mahmood Bashash
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LEGAL EFFECTS OF SEPARATION UNDER UAE LAW

Economy

Marriage is the union between two persons 
which is in the form of a legal contract. 
According to the Federal law no. 28 of 2005 
of the United Arab Emirates (hereinafter 
referred to as ‘the law’), marriage is a contract 
entitling one spouse to have legal enjoyment 
with the other in order to protect his/her 
chastity and build a stable family under the 
husband’s care on grounds that enable them 
to muster its burdens in affinity and mercy. 
Marriage is therefore a union of two persons 
that is recognized by the society to be lawful 
and chaste. In an ideal society, this union 
through marriage is eternal but the reality 
is different.

The rate of breakdown and dissolution 
of marriage is very high. The contract 
of marriage is said to be dissolved if it 
contains an impediment contrary to its 
requirements or if something prevents its 
legal continuation. The law provides for 
certain requirements for a valid marriage 
such as the marriage should not be between 
two people who are so related that they 
fall under the prohibited degree of relatives 
or such other impediments or the free 
consent of both the parties, etc. Further, 
prevention of legal continuation refers to 
situations where it becomes impossible for 
the spouses in the marriage to continue 
to live together due to certain diseases or 
cruel behavior of one towards the other, 
etc. In such situation the marriage between 
the two parties is dissolved. Such separation 
may occur between the spouses either by 
divorce, dissolution or by death. But before 
finalizing the separation of the parties to a 
marriage it is the duty of the court to try to 
reconcile the spouses before it decides on 
separating them.

Once separated by divorce, the parties to 
the divorce cannot remarry each other. This 
impediment is placed for the spouses to take 
the contract of marriage seriously where 
they cannot get in and get out according 
to their whims and wishes. There is also an 
exception to this impediment that is if the 
divorced woman marries another man, 
consummation of marriage destroys the 
repudiations of the previous husband and 
thereafter if the woman is divorced by her 
husband in such case she can remarry her 
previous husband.

Apart from these, the law provides for two 

essential effects of separation or dissolution 
of marriage. The first is that of a waiting 
period known as ‘Idda’ while the seconds 
pertains to the ‘custody of the children of 
the marriage’.

The period of ‘idda’ that is the waiting 
period after the divorce is basically a period 
of time gap that is to be maintained between 
the separation from the spouse and the 
contracting of a new marriage or the 
meeting of any men. This period is to ensure 
the paternity of a child if the woman gets 
pregnant during this time period. Therefore 
it is basically to ensure that the woman does 
not have sexual relations with any other 
man during this period and therefore in case 
she is pregnant it is the spouse from her 
dissolved marriage who is the father of her 
child and he cannot question the same. Thus 
it is a protective provision for the women 
and the children.

In cases of revocable form of talaq (divorce), 
Idda practice serves another purpose also, it 
serves as a period of time during which the 
husband may revoke the talaq and resume 
their marriage.

This waiting period generally initiates 
from the time of separation but in case 
of suspicious copulation between the 
spouses, the period shall initiate since the 
last suspicious copulation. Depending on 
the cases and reasons for the separation, 
the period shall initiate accordingly. In case 
of abandonment, the waiting period begins 
from the date of abandonment; in case of 
judge-decided separation it begins from 
the date of separation, in case of death of 
the husband it begins from date of the 
death. Further, in case of deciding a divorce, 
separation, dissolution, the nullity of the 
contract or adjudging the lost husband dead, 
the waiting period shall start from the date 
the judgment becomes final.

As discussed above, the waiting period is 
provided for in order to ensure the paternity 
of the child in case the woman get pregnant 
during this period, therefore such period 
shall not apply to the women who have 
been separated from their spouses before 
the consummation of their marriages.

Where the marriage is consumated but 
the woman is not pregnant at the time 

of separation, the waiting period is to be 
calculated as follows:

 a. Three full cycles for the woman who is 
still having a menstrual cycle.

b. Three full months for the woman who 
has never had menstrual cycles or for the 
woman who has reached menopause, but 
if she menstruates before the end of the 
three months, she shall continue her waiting 
period for three additional cycles.

c. Three months for the woman whose 
menstrual cycle is long or if her menstrual 
cycle is irregular. If she has a regular cycle 
that she remembers, she shall calculate the 
waiting period accordingly.

d. The lesser of the three cycles or one year 
without menstruation for the woman whose 
menstrual cycle stops before menopause.

Apart from the period of ‘Idda’, another 
important effect of the dissolution of 
marriage is that of the custody of the 
children of the marriage. Marriage is the 
bond that forms the basis of initiating a 
family where the children born out of the 
marriage are nurtured and supported by the 
husband and wife together. This is the ideal 
situation which is broken by the separation 
of the spouses. On separation of the spouses 
the very important question that arises is 
regarding the custody of the children, as 
both the husband and wife have equal rights 
on the child it is always a matter of dispute.

The term ‘custody’ is defined by the law 
as the keeping, bringing up and taking care 
of the child without interfering with the 
right of the guardian of the person. Custody 
maybe of two types: legal custody and 
physical custody. Legal custody is where the 
court awards the custody to one parent and 
physical custody is used when the parent 
who does not have the legal custody only 
has a right to visit the child on weekends or 
specified days. The Personal Status Law also 
governs and regulates the custody rights of 
both the parents in the event of separation. 
Generally the custody rights are given to 
the mother, but again it is a flexible rule 
and the final decision of custody is taken by 
courts after considering all circumstances 
and determining what would be in the best 
interests of the child.

Prepared by: Noushin Rahmani Nejad, Member of IBC and Editorial Board Ref: Panicker Partners "Advocates & Legal Consultants"    
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THE GREAT LEVERAGING
KarimPakravan, Associate Professor DePaul University, Chicago | Jahangera Blog |

Fig.1:  The eurozone and G-7

Fig.2:  G20-Advanced Countaries

Fig. 3: G20-Emerging Markets

Since 2008, the combined forces of a 
severe recession, financial crises and bank 
bail-outs in the major industrial countries 
and the eurozone sovereign debt crisis 
have led to a massive increase in global 
leverage.  In the past decade (2004-2013), 
net government debt in the G20 (excluding 
surplus countries such as China and Saudi 
Arabia) has more than doubled, to $30.4 
trillion at the end of 2013.  In relative terms, 
the debt has risen from approximately 52% 
to 77% of GDP.  Almost all of the increase 
of the debt between 2004 and 2013 is 

accounted for by the G-7 countries. In 
the eurozone, government debt relative 
to GDP increased from 55.3% to 72%, 
while for the G-7, the increase has been 
from 55.7% to 96.2%.  The most heavily 
indebted G-7 countries are Japan and Italy, 
with net debt/GDP ratios of respectively 
of 134.1% and 110%. The US government 
debt stands at 81.3% of GDP.   In its 
latest estimates, the IMF projects G-20 
debt to peak relative to GDP at 76.9% in 
2015 before falling slightly by 2019 (while 
continuing to increase in absolute terms).   

The saving grace has been historically low 
interest rates, which have not only kept the 
debt servicing burden within reasonable 
limits, but has prevented the development 
of a debt spiral.  However, such a state of 
affairs is not expected to last, and by 2016 
at the latest, we should see a normalization 
of interest rates, leading to difficult choices 
for the heavily indebted countries. 

The following graphs illustrate the Great 
Leveraging (all data from the IMF World 
Economic Outlook, April 2014)

Economy
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FWC 2014, OFFICIAL PACKAGES
FIFA TICKETS FOR IBC MEMBERS AND THEIR GUESTS

PRIVATE BOXES
M11- Argentina VS Bosnia - 15th June 2014 - Rio De Janeiro - Brazil - 20 Packs Private Suite
M27 - Argentina VS Iran - 21st  June 2014 - Belo Horizonte - Brazil - 20 Packs Private Suite 
M40 - Costa Rica vs England - 24 th June 2014 - Belo Horizonte - Brazil - 20 Packs Private Suite 

All box to be taken - Price Per Person USD 5250

SEMI FINALS
Belo Horizonte Semi Final - Business Seats - USD 8,000 per person

FINAL 
Rio de Janeiro - 13 th July - Official Sponsor Onsite Hospitality - USD 15,500

TEAM GROUP MATCHES
M27 – IRAN vs  ARG – Belo Horizonte – 21st June 2014 – Business Seats – USD 3,950 Per Person    
M27 – IRAN vs ARG – Belo Horizonte – 21st June `2014  – Pavilion – USD 2,950 Per Person    
M27 – IRAN vs ARG – Belo Horizonte – 21st June 2014  – Club – USD 2,150 Per Person    
M44 – IRAN vs BOSNIA – Salvador – 25th June 2014 – Business Seats – USD 3,950 Per Person    
M44 – IRAN vs BOSNIA – Salvador – 25th June 2014 – Pavilion – USD 2,950 Per Person    
M44 – IRAN vs BOSNIA – Salvador – 25th June 2014  – Club – USD 2,150 Per Person    
M44 – IRAN vs BOSNIA – Salvador – 25th June 2014 – Premier – USD 1,450 Per Person    
M12 – IRAN vs NIGERIA – CuriOba – 16th June 2014 - Bossa Nova Studio – USD 5,650 Per Person    
M12 – IRAN vs NIGERIA – CuriOba – 16th June 2014 - Pavilion – USD 2,950 Per Person    
M12 – IRAN vs NIGERIA – CuriOba – 16th June 2014 - Club – USD 2,150 Per Person    
M12 – IRAN vs NIGERIA – CuriOba – 16th June 2014 - Premier – USD 1,450 Per Person 

TEAM GROUP MATCHES    
M03 – SPA vs NED – Salvador 13th June 2014 – Business Seats – USD 3,950 Per Person    
M08 – ENG vs ITA – Manaus – 14th June 2014 - Business Seats – USD 3,950 Per Person     
M13 – GER vs POR –  Salvador – 16th June 2014 – Business Seats – USD 3,950 Per Person     
M23 – URU vs ENG – San Paulo – 19th June 2014 – Bossa Nova Studio –  USD 5,650 Per Person     
M33 – CAM vs BRA – Brasilia – 23rd  June 2014 - Business Seats – USD 3,950 Per Person     
M33 – CAM vs BRA – Brasilia – 23rd June 2014 – Bossa nova Studio – USD 5,650 Per Person    
M39 – ITA vs URU –Natal–24th June 2014 – Business Seats – USD 3,950 Per Person


