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قابل توجه تجار ایرانی مقیم امارات
مش��اورین امالک ای جی ای به منظور س��رمایه گذاری در ایران،منطقه لواس��ان را به شما پیشنهاد می نماید 
لذا با توجه به این که این منطقه در ایران بیشترین رشد اقتصادی را دارا می باشد، ما می کوشیم در خرید و 
فروش و س��اخت و س��از به صورت تضمینی برای شما عزیزان تمام امکانات خود را اعم از مهندسین مجرب و 

مشاوران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

مشاورین امالک ای.جی.ای در سال 1390 با هدف ایجاد وتوسعه آژانسهای امالک مدرن ومبتنی بر استانداردهای بین المللی 
درایران تاس��یس ش��د. این مجموعه با گذشت بیش از25 س��ال به عنوان بنیانگذار ارائه علمی امالک درایران با مدیریت آقای 
مسعود جعفر و با ایجاد وابداع راهکارهایی نوین در حوزه معامالت امالک کشور توانسته است نیازهای گسترده مشتریان خود را 
به خوبی تامین کند.مشاورین امالک  ای.جی.ای بامجموعه مشاورهای خبره توانسته مناطق وسیعی از شهر لواسان را پوشش 
دهند .این مجموعه با اس��تفاده ازگروههای طراحی معماری ومهندسی اجرا درارائه واحدهای مسکونی متعدد با طرحهای برتر 
و برگزیده مس��ابقات معماری معتبر توانسته واحدهای ویالیی و آپارتمانی با کیفیت مناسب به صورت TURNKEY دراختیار 

کارفرمایان محترم قراردهد.
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چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه
يكي پورش آمد چو تابنده ماه 
تو گفتي گو پيلتن رستم است 

وگر سام شيرست و گر نيرم است 
چو خندان شد و چهره شاداب كرد 

ورا نام تهمينه سهراب كرد 
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Iran’s Economy Private Sector, The Road Ahead

Mena Economic Growth

Europe’s Lost Decade?

پيام رييس شورا 

سخن سردبير 

شورا در ماهی كه گذشت )آپريل - می( 

اخبار كوتاه شورا  

چگونه می توان نتايج بازی فوتبال را با علم آمار و احتمال پيش بينی نمود 

اراده ملی برای نجات زمين  

 برنامه انرژی روستايی، گامی در راستای توسعه پايدار  

چرا قيمت بليت اينقدر نوسان دارد؟!

تدوين راهكاری برای توسعه ی پايدار

قراردادهای نمايندگی و قوانين حقوقی آنها   

اركان ضروری برای يک قرارداد معتبر

درس هايی كه شركت های كوچک می توانند از شركت های بزرگ ياد بگيرند

آزمايشهای غير مخرب در بازرسی فنی
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پیام رییس شورا

اقتصاد بين بيم واميد
اکنون که 9 ماه از استقرار دولت جدید در ایران می گذرد و حدود 4 ماه از امضاء موافقت نامه اولیه بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی 

سپری شده، اقتصاد ایران کماکان در حالت بیم و امید بسر می برد.
چشم انداز کنونی نشان می دهد که:

بيم ها
1 تورم هنوز پایین نیامده ، گرچه اعداد وارقامی که از سوی منابع دولتی منتشر میشود نشانه هایی از کاهش نرخ تورم دارد. لیکن آنچه 
در زندگی روزمره مردم و اقتصاد بازار ملموس اس��ت نش��انی از کاهش دیده نمی شود. زیرا برای کاهش تورم ابتدا باید از رکود خارج 
شویم، برای خروج از رکود ، تولید باید افزایش یابد، برای افزایش تولید سرمایه گذاری جدید الزم است. در حال حاضر بعضی از کشورها 
و ش��رکتهای بزرگ اظهار تمایل می نمایند که مطالعات خود را برای س��رمایه گذاری در ایران و بازدید از کشور فراهم نمایند، هیئت 
هایی نیز به ایران رفته و می روند ، بیشترین تمایل برای سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران است که کار پرسود و کم دردسر خواهد بود. 

امروزه ایران به سرمایه گذاری کالن در داخل نیاز دارد که بتواند مشکل بسیار حاد بیکاری نسل جوان را حل نماید، آمارهای دولتی 
بیکاری ایران را 13% اعالم می نمایند لیکن منابع غیر دولتی تا 23 درصد نیز اعالم مینمایند که واقعا بس��یار مش��کل بزرگی برای 

جامعه ماست.

۲ نرخ ارز- گرچه دولت گهگاه اعالم مینماید که ارز تک نرخی خواهد ش��د لیکن بس��یار بعید به نظر میرس��د که در سال 93 چنین 
آرزویی تحقق یابد زیرا در صورتی تک نرخی امکان پذیر اس��ت که بانکها بدون س��وال و پرس��ش هرکس هر مقدار ارز الزم دارد و در 
مقابل ریال بپردازد )نظیر امارات عربی متحده ( لیکن اگر مکان و محل مصرف ارز را سوال نماید طبیعتا به تک نرخی موفق نخواهد 
ش��د چون ارز در ایران موارد مصرف فراوان دارد و حتی کس��انی ریال خود را به ارز تبدیل نموده نگهداری مینمایند، پس سیستم دو 

نرخی کماکان ادامه می یابد.

3 در امارات عربی متحده بانکهای مهم کماکان به بستن حسابهای دالر- یورو و حتی درهم شرکتهایی که با ایران کار دارند مشغول 
هستند  و از بیم دریافت جریمه از ایاالت متحده با ایرانیان کار نمیکنند، بعد از جریمه دو میلیارد دالری بانک HSBC اخیرا بانک 
فرانسوی پاریبا نیز جریمه 15 میلیارد دالری دریافت نموده که تحریم های آمریکا را در مورد سودان، کوبا و غیره رعایت ننموده، این 

جریمه ها باعث وحشت بانکهای اماراتی شده که مبادا روزی جریمه شوند.

4 سطح مبادالت تجاری بین ایران و امارات در سال 1390 حدود 23 میلیارد دالر بوده که در پایان سال 1392 به 13 میلیارد دالر 
تنزل پیدا کرده است. دلیل اصلی این تنزل نیز مشکالت بانکی است که کماکان انتقال پول بسیار سخت شده است.

چشم انداز کنونی نشان می دهد که :

اميدها
1- قرار اس��ت تا 21 جوالی 2014 قرارداد نهایی بین ایران و ش��ش کشور قدرتمند جهانی به امضاء نهایی برسد. ایران در طی 4 ماه 
گذشته قدم های مثبت در جهت شفاف سازی برداشته و خوشبختانه اخیرا آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خوب و مثبت انتشار 

داده که مایه امیدواری بسیار است.
اگر قرارداد نهایی اجرایی ش��ود افق روش��ن تر خواهد شد، مبادالت پولی و بانکی گشایش بیشتر خواهد یافت و تجارت رونق خواهد 
گرفت، سرمایه گذاران با اعتماد به انتقال پول از طریق سیستم بانکی به داخل ایران تشویق خواهند شد و نگرانی هایشان رفع خواهد 

گردید.

۲- این روزها هیئت بلند پایه از بازرگانان و صاحبان صنایع اماراتی برای مطالعه در چگونگی س��رمایه گذاری در ایران عازم خواهند 
شد که مایه بسی امیدواری است که روابط تجاری دو کشور دوست و همسایه ایران و امارات مجددا توسعه یابد و از رکود خارج شود 

که منافع ملی هر دو کشور در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی خواهد بود.

3- امید آخر اینکه: مقامات عزیز کشورمیزبان )امارات عربی متحده( اکنون با اعزام هیئت تجاری و صنعتی به ایران گام بسیار مثبت 
و امیدوارکننده ای در جهت توسعه روابط برداشته اند نسبت به گشایش حسابهای بانکی مسدود شده ایرانیان و تجدید نظر در ارائه 
ویزاهای تجاری و تاسیس شرکتهای جدید ایرانی واماراتی نیز اقدام مشابهی اعمال نمایند که در برابر بیم های یاد شده امیدها روز به 

روز بیشتر شود وافق ها بازتر گردد  و امید به توسعه تجارت و روابط حسنه تاریخی بین دو کشور ایران و امارات بیشتر گردد.

خوانندگان عزیز – دوستان محترم  شورا

هادی موتمنی 
رييس شورا
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سرمایه گذاری که قصد دارد بدنبال لغو تدریجی تحریم ها به بازار "تقریبا بکر" ایران نگاهی جدی بیاندازد،جدا ازتحلیلی 
که نسبت به منابع طبیعی، انسانی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور انجام میدهد، تعدادی از شاخص های بین المللی را 
2013 خود اطالعات 148  نیز در مقام مقایسه مد نظر قرار می دهد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالهای 2014 – 

کشور دنیا را در قالب 100 شاخص که در 12 زیر شاخه دسته بندی کرده در اختیار کاربران قرار داده است.

جایگاه ایران در میان این 48 کشور برای 10 شاخص بسیار بد و برای 10 شاخص دیگر، عالی، خوب و متوسط می باشد.

وام  به  دسترسی  برای  کشور  بدترین  که  بدانید  دارید  را  ایران  در  گذاری  سرمایه  قصد  اگر  که  میگوید  گزارش  این   -1
است. در شاخص آسانی گرفتن وام ما رتبه 148 را میان 148 کشور جهان داریم. در اقتصاد تورمی سی و چند درصدی 
طبیعی است که گرفتن وام نوعی امتیاز محسوب می شود و آنان که به این امتیاز دسترسی پیدا می کنند صاحب رانت می شوند در 
حالی که متقاضیان پرشمار عادی در پروسه طوالنی وام گیری پشت خط دست و پا می زنند. شواهد ملموس و روزمره 
در خدمت  و  بانکی  ساختار  تورمی،  های ضد  در سیاست  اساسی  بازنگری  باید  زند.  می  مهرتایید  موضوع  این  به  کشور 

گرفتن آن برای تولید داشت.

و  قوانین  در  گرچه  داراست.  را  آخر  جایگاه  کشورمان  خارجی"  مالکیت  "گستره  در  که  گوید  می  نیز  گزارش  این   -2
این قوانین،  پیاده کردن عملی  تا کارآمدی در  اما بنظر میرسد  مقررات تغییرات مثبتی در سالهای اخیر صورت گرفته، 
نبودن  امور سرمایه گذار خارجی،  برای تسهیل  نبودن یک پنجره واحد وافعي  کندی در روند اعطای مجوزهای متعدد، 
این  در  ما  بودن  آخر  موجب  و  کرده  را سخت  ایران  در  گذاری خارجی  مسیر سرمایه  ها،  بخشنامه  و  مقررات  در  ثبات 
با سرمایه گذاری خارجی  میخواهیم  ناکارآمد  ابزارهای  و  ها  ها، روش  دیدگاه  با همین  زمانی  تا چه  است.  بندی  طبقه 

کنیم؟ برخورد 

3- گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین نشان می دهد که ایران مقام ما قبل آخر )147( را در زمینه های زیر دارد: 
ناخالص ملی - درصد سهم  تولید  از  به عنوان درصدی  واردات  از هزینه های گمرکی -  تعرفه های تجاري، درصدی   -

نیروی کار زنان نسبت به مردان

باید  باید به فکر تدوین چارچوب هاي تعرفه ای جدید باشیم، بلکه  از این درجه و کسب مقام بهتر نه تنها  ارتقاء  برای 
اصوال تغییر دیدگاه نسبت به سهم واردات در مجموع مصارف کل کشورداشته باشیم.

نیاز است دولت آقای روحانی برای تغییر در  از دو منبع واردات و تولید داخلی تامین کنیم،  باید  کل مصارف کشور را 
به دالیل  اکنون  بنماید که هم  ایی  تولیدی  بنگاه های  اندازی  راه  را متوجه  تولید هم و غم خود  و  واردات  نسبت های 
بنگاه های کوچک و متوسطي تشکیل می دهندکه  اً  اینها را اکثر  با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند.  متعدد 

متاسفانه قرباني سیاست توجه بیشتر به وارادات و غفلت از تولید داخلی درهشت سال دولت گذشته شده اند.

در آنچه که مربوط به سهم نیروی کار زنان نسبت به مردان و ارتقای آن در این شاخص هاي مجمع، راه دشوار و طوالنی 
در پیش است چون نیاز به تغییر مجموعه ای از نگرش های اجتماعی است.

4- آنجا که مایه امیدواری در این گزارش است کسب رتبه ششم در میان 148 کشور در "مشارکت در آموزش ابتدایی" 
در قالب شاخص کل سالمت و آموزش ابتدایی است که مقامی عالی است.

از طریق  به مردم خودشان  ایران  از دولت  بیشتر  دنیا دولت ها  نهم است )ظاهرا در  ایران  مقام  "بدهی کلی دولت"  در 
سیستم بانکی و اوراق قرضه و به خارج از طریق انواع استقراض بدهی دارند(.

داخلی  بازار  بزرگی  )پانزدهم(  داخلی  ناخالص  تولید  )پانزدهم(  ملی  ناخالص  انداز  پس  مانند  دیگری  های  شاخص   -5
و  دانشمندان  بودن  دسترس  در  هشتم(  و  )بیست  ثابت  تلفن  خطوط  پنجم(،  و  )بیست  خارجی  بازار  بزرگی  )هجدهم( 
مهندسان )سی و هفتم( و کیفیت آموزش ریاضیات و علوم )رتبه چهلم( جنبه های دیگری از کشورمان هستند که مارا

بالقوه در رتبه قابل قبولی برای جذب سرمایه گذاری قرار می دهند.

در رقابت پذیری برای جذب سرمایه  در کجا ایستاده ایم؟

سخن سردبیر

اسفنديار رشيدزاده
 سردبير
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شورا

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

شورا در ماهی که گذشت – آپریل و می  2014

127 6 5  4 3

8914 13 12  11 10

151621 20 19  18 17

222328 27 26  25 24

293031

ش��رکت روس��ای ش��ورا در 
مهمانی شام شورای بازرگانی 

فرانسه

جلس��ه  نایب رئیس شورا با 
برگزار کنندگان س��مینار در 

مورد ایران

برگزاری ش��انزدهمین جلسه 
هیات مدیره )1(

برگزاری هفتمین جلسه کارگاه 
آموزشی با موضوع " آشنایی با 
طریقه کار کردن با نقشه گوگل 

و رازهای نهفته در آن " 

برگزاری هشتمین جلسه کارگاه 
آموزش��ی با موض��وع "امنیت 
دنیای مج��ازی و اهمیت آن"

جلسه با شورای بازرگانی فرانسه 
ب��رای هماهنگ��ی س��فر هیات 

تجاری به ایران
1- هيات مديره: تصویب 2 مصوبه در مورد نحوه توزیع کتابچه راهنمای شورا، راه اندازی وب سایت

127 6 5  4 3

8914 13 12  11 10

151621 20 19  18 17

222328 27 26  25 24

دویست و سومین گردهمایی 
ماهانه ش��ورا در هتل الغریر 

ریحان روتانا

برگزاری نهمین جلس��ه کارگاه 
آموزش��ی با موض��وع " ارائه راه 
کارهای عملی در افزایش کارآیی 
وب سایت های کسب و کارهای 
کوچ��ک و متوس��ط در جهت 
افزایش مخاطب و فروش بیشتر"

دیدار سفیر تایلند با روسای شورا 
– برگ��زاری نشس��ت همفکری 
برای ارائه پیشنهاد تاسیس بانک 
دریا محور به دفترش��ورای عالی 

ایرانیان

جلسه با شورای بازرگانی فرانسه برگزاری جلسه هیئت تحریره 
ب��رای هماهنگی س��فر هیات 
تج��اری ب��ه ای��ران - برگزاری 
هفدهمین جلسه هیات مدیره 
)2( – مصاحبه نائب رئیس شورا 
با بلومبرگ بخش تحلیل بازارها

برگزاری سومین  جلسه کمیته 
حقوقی )3(

برگزاری دهمین جلسه کارگاه 
آموزش��ی با موضوع " چگونه از 
اینستاگرام در رونق کسب و کار 

خود استفاده نماییم"

برگ��زاری هجدهمین جلس��ه 
هیات مدیره )4(

مصاحب��ه نائب رئیس ش��ورا با 
خبرگزاری های وال اس��تریت 
ژورنال، بی بی س��ی، بلومبرگ، 
نماین��ده بانک مس��قط و گروه 

رستمانی )5(

۲- هيات مديره: تصویب  2 مصوبه  
3- كميته حقوقی: جمع آوری و بازنگری آیین نامه های کمیته های شورا و پیشنهاد ادغام موقت کمیته اجتماعی و کمیته روابط عمومی به هیئت مدیره

4- هيات مديره: تصویب  3 مصوبه در مورد تصویب بخشهای مشترک کمیته های اجتماعی و روابط عمومی توسط کمیته حقوقی، ادغام موقت کمیته اجتماعی و کمیته روابط عمومی و نحوه تنظیم تفاهم نامه بین شورای 
بازرگانی ایرانیان دبی و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور 

5- نائب رئیس شورا مصاحبه های متفاوتی در مورد شرایط تجارت با ایران، قوانین حقوقی و سرمایه گذاری و نیز وضعیت بهبود تحریم ها با خبرگزاری ها و نماینده شرکتهای مختلفی داشتند.

1- هيات مديره: تصویب 2 مصوبه در مورد نحوه توزیع کتابچه راهنمای شورا، راه اندازی وب سایت
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کمیت��ه ی آموزش و پژوهش ش��ورا به مدیریت آق��ای مهندس محمود 
بشاش، بس��یار فعال و منظم در روزهای چهارش��نبه هر دو هفته یکبار 
جلسه ی آموزشی برگزار میکند. حضور در این جلسه ها برای عموم آزاد 

و رایگان است. 
با مرور مختصری بر جلس��ات آموزش��ی دو ماه اخیر میتوان به محتوای 
کاربردی این کارگاههای آموزش��ی پی برد. انتخاب محتوا و مدرس��ین، 
با توجه به پتانس��یل ش��ورا و بهره مندی از تخصص اعضاء شورا، صورت 

گرفته است.

روز چهارش��نبه 9 آوریل 2014 کارگاه آموزشی با تدریس آقای مهندس علیرضا 
عباس��ی برگزار ش��د. موضوع جلسه »آشنایی با طریقه کار کردن با نقشه گوگل و 
رازهای نهفته در آن« بود. با توجه به اینکه نقش��ه گوگل )Google Maps( یکی از 
جالب ترین و کاربردی ترین ابزارهای اینترنتی است و اکثر ما با آن آشنایی داشته 
و روزانه برای پیداکردن نقطه یا مسیری خاص از آن استفاده میکنیم. لیکن شاید 
بس��یاری از کاربران ندانند که نقشه گوگل یک ابزار بسیار کاربردی برای کسب و 
کارهای محلی اس��ت و توس��ط آن میتوانند مخاطبین بیشتری جذب نموده و در 

نتایج جست و جوی گوگل نیز رتبه بهتری کسب کنند.
لذا، در این کارگاه س��عی شد تا حاضران با طرز کار نقشه ی گوگل و اسرار آن در 

گسترش کسب و کارها بیشتر آشنا شوند.
 
 

 

روز 23 آوریل نیز با برگزاری هش��تمین جلس��ه آموزش��ی با عن��وان »امنیت در 
فضای س��ایبری« آقای مهندس علی پایانی کارگاه بس��یار خوب��ی برگزار کردند. 
ایشان کارشناس امنیت سیستمهای دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت فناوری 

اطالعات هستند.
با توجه به شرایط کنونی که سوء استفاده کنندگان از اطالعات شخصی و شرکتی 
بدون وقفه و ش��بانه روز مش��غول فعالیت مخرب خود هستند بهترین راه مبارزه، 
آگاه��ی از چگونگی دس��تیابی هکرها ب��ه اطالعات و محافظ��ت در برابر حمالت 

سایبری خواهد بود. موضوعات مورد بحث در این کارگاه شامل عناوین زیر بود:

- مقدمه ای بر امنیت دنیای مجازی و اهمیت آن
- مهمترین حمالت اینترنتی به فرد و شرکت

- محافظت در قبال حمالت سایبری
- محافظت اطالعات از طریق دسته بندی اطالعات

- راهکارهای افزایش امنیت دنیای مجازی برای افراد و شرکتها
- برنامه ریزی جهت جلوگیری از حمالت هکرها به اطالعات شخصی و شرکتی

نهمین جلس��ه آموزشی، با عنوان » ارائه راه کارهای عملی در افزایش کارآیی وب 
سایت های کسب و کارهای کوچک و متوسط در جهت افزایش مخاطب و فروش 

بیشتر« در روز هفتم ماه می، توسط آقای مهندس بشاش برگزار شد.

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

اخبار کوتاه 

شورا

هيأت رئيسه ی شورا مهمان ضيافت شام ساالنه ی شورای بازرگانی فرانسه

ش��ورای بازرگانی فرانسه در دبی و امارات شمالی، عالوه بر گردهمایی ها و جلسات 
س��خنرانی متداول، هر س��ال ضیافت ش��ام بزرگی در دبی برگزار میکند. شرکتها و 
صاحب��ان برندهای تجاری به ن��ام، برای کفالت مالی این مراس��م با یکدیگر رقابت 

میکنند. امسال نیز روز سوم آوریل برای برگزاری این برنامه انتخاب شده بود. 

آقای مؤتمنی، رییس شورا نیز به همراه آقای دکتر رشیدزاده، قائم مقام شورا و خانم 
اقبال نیا، مس��ئول دبیرخانه شورا مهمان ویژه ی این مراسم بودند. آقای دکتر نادر 
ذوالعین که از اعضاء قدیمی ش��ورا بوده و از اعضاء هیأت رییسه ی شورای بازرگانی 
فرانسه نیز می باشند به همراه سفیر فرانسه در امارات عربی متحده و رؤسای شورای 
بازرگانی فرانس��ه در امارت ابوظبی در این مراس��م حضور داش��ته و با رییس شورا 
مالقات نموده و مذاکرات بس��یار خوبی در جهت توس��عه روابط بازرگانی فی مابین 

صورت گرفت.

برگزاری منظم جلسه های آموزشی و پژوهشی
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گردهمایی ماهانه ش��ورای بازرگانی ایرانی��ان دبی، روز 
شنبه 3 می در محل هتل الغریر ریحان روتانا برگزار شد. 
عنوان این جلسه، »چشم انداز بخش خصوصی و اقتصاد 
ایران – فرصت ها و تهدیدها« بود و آقای سید محمدرضا 
مرتضوی سخنران اصلی بودند. ایشان نماینده پارلمان 
بخش خصوصی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت 
استان تهران، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران، 
رییس هیأت مدیره کانون صنایع غذایی ایران و دبیرکل 

انجمن صنفی آردسازان ایران هستند.

آقای مرتضوی به دعوت ش��ورا به دبی آمدند و با توجه 
به س��وابق کاری و مسئولیتهای ایشان، اطالعات بسیار 
مفید و مس��تندی در م��ورد وضع کنونی و پیش بینی 
شرایط آینده بخش خصوصی در ایران ارائه نمودند.   در 
این گردهمایی نمایندگان شوراهای بازرگانی کشورهای 
هنگ کنگ و فرانسه و همچنین آقای دکتر فیاض سفیر 

محترم ایران در امارات نیز حضور یافتند.

آق��ای مرتضوی در س��خنرانی خ��ود دو موضوع مهم 
برشمردند؛ نخس��ت، موقعیت مناس��ب کنونی کشور 
برای مش��ارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و 
دیگر، چشم انداز اقتصادی ایران در سناریوهای مختلف 

شرایط سیاسی. ایشان در جمع بندی سخنان خود اعالم 
داش��تند که در موقعیت حساس کنونی، شایسته است 
که فعاالن بخش خصوصی در ایران و دیگر کشورها، از 
تمام ارتباطات خود با افراد با نفوذ و تصمیم گیر استفاده 
نمایند تا با پرهیز  از افراط گرایی در منطقه و ایران ، به 

سمت اعتدال، هم گرایی و هم افزایی پیش برویم.

پس از سخنرانی و نمایش اسالیدهای تدوین شده، آقای 
مرتضوی و آقای دکتر رش��ید زاده نایب رئیس شورا با 
حضور در پانل پرس��ش و پاسخ، با شرکت کنندگان در 

این گردهمایی به گفت و گو پرداختند.

عالوه بر عنوان اصلی نشس��ت، سایر برنامه های ماهانه 
شورا نیز مطابق گردهمایی های مرسوم شورا پیگیری 
ش��د. معرفی اعضاء جدید شورا و اهداء لوح شورا توسط 
آقای اس��رارحقیقی، قائم مقام اجرایی ش��ورا انجام شد. 
پیوس��تن این اعضا به خانواده بزرگ ش��ورا را به ایشان 

خوشامد  میگوییم.

همچنین ش��رکت ZK Sport، همکار ش��ورا در ارائه 
امکانات ویژه برای س��فر به برزیل در ایام برگزاری جام 
جهانی فوتبال و حضور در مسابقه های تیم ملی ایران، 

جزییات مربوط به خدمات خود را با اس��تحضار شرکت 
کنندگان و اعضاء شورا رساندند.

در این نشست، اطالعات و اعالن اجالس روز 28 می با 
عنوان »تحریمه��ای اقتصادی ایران و فرصتهای پس از 
آن« توسط شرکت برگزار کننده که میزی مخصوص در 
حاشیه نشست شورا داشتند، به اطالع اعضاء شورا رسید.

یک��ی از جذابیتهای این نشس��ت، رونمای��ی از کتاب 
دایرکتوری ش��ورا بود. این مجوع��ه نفیس با طراحی و 
اجرای بسیار زیبا، در فرصت بسیار کوتاهی تنظیم شده 
و ب��ه چاپ رس��ید. مدیریت گ��روه کاری تدوین کتاب 
دایرکتوری 15-2014 را آقای دکتر رشیدزاده برعهده 
داشتند. زحمات ش��بانه روزی خانم یگانه اقبال نیا در 
دبیرخانه ش��ورا و آقای علی فراهانی در به ثمر نشستن 
این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن قابل تقدیر است. 
در ای��ن کتاب، عالوه بر فهرس��ت ش��رکتهای عضو در 
شورا با سه روش فهرست بندی، اطالعات بسیار مفید، 
متنوع و کاربردی در خصوص اقتصاد و بازرگانی ایران و 
امارات و قوانین مرتبط، جغرافیای طبیعی و ایرانگردی 
نیز ارائه شده است. اعضاء محترم میتوانند برای دریافت 

دایرکتوری، به دبیرخانه شورا مراجعه نمایند.

در این جلسه، با در نظر گرفتن مفاهیم نوین بازاریابی در فضای آنالین، روش ها و 
ابزارهای "بازاریابی جاذبه ای" یا "Inbound Marketing" به عنوان استراتژی مؤثر 
در بازاریابی در فضای آنالین مورد بررسی قرار گرفت. پیاده سازی و استفاده از این 
روش ها و ابزارها برای کسب و کارهای کوچک و متوسط نتایج ملموسی به همراه 
خواهد داش��ت و در یک بازه زمانی منطقی و معقول، به افزایش مخاطب و فروش 

بیشتر کمک خواهد کرد.

این س��مینار، مخصوص آن گروه از کسب و کارهاس��ت که دارای یک وب سایت 
فعال بوده و یا مصمم به راه اندازی وب سایت شرکت خود بر اساس استانداردهای 

نوین بازاریابی در فضای آنالین هستند.    
در دهمین جلس��ه آموزشی شورا در روز 21 ما می، آقای مهندس محمود بشاش 
به معرفی یکی از ش��بکه های اجتماعی مهم و مؤثر در دنیای بازرگانی پرداختند. 
در این س��مینار آموزش��ی با عنوان »چگونه از اینس��تاگرام در رونق کسب و کار 

خود اس��تفاده کنیم«، حاضران اطالعات بسیار مفید و کاربردی در آشنایی با این 
دستاورد نوین دنیای مجازی کسب کردند. شبکه ی اجتماعی اینستاگرام، امکانات 
منحصر بفردی برای معرفی برند، دسترس��ی به مخاطبین بیش��تر، ارتباط مؤثر با 

مخاطبین و رونق کسب و کار فراهم آورده است.

نشست ماهانه شورا در ماه می
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مطلع شدیم س��مینار بررس��ی فرصتهای اقتصادی 
ایران که قرار بود روز چهارشنبه 28 می برگزار شود 
لغو ش��د. وب سایت خبری Arabian Business با 
درج اخبار مربوط به این رخداد، اطالعاتی به ش��رح 
زیر منتش��ر نمود: » این س��مینار یکروزه، علی رغم 
حضور بالغ بر 226 ش��رکت کننده، تنها چند ساعت 

قبل از برگزاری، غیرقانونی تشخیص داده شد.

عنوان س��مینار و کارگاههای آن، "تحریم اقتصادی 
ای��ران و پ��س از آن" ب��وده و ب��ا هدف شناس��ایی 
فرصته��ای بالق��وه موجود در ایران با نرم تر ش��دن 
ش��رایط تحریم و گس��ترش ارتباط��ات بین غرب و 

دولت ایران تدوین شده بود.

قرار بود محل برگزاری سمینار، هتل ماروج روتانا در 

منطقۀ داون تاون دبی باش��د. شب قبل از برگزاری 
اجالس، از هتل با ش��رکت برگزار کننده، که در ده 
س��ال اخیر س��مینارها و رخدادهای مش��ابه زیادی 
برگ��زار کرده اس��ت، تماس گرفته و به اطالعش��ان 
رس��اندند که مطابق قواع��د اداره "بازاریابی تجاری 
و توریس��م دبی" )DTCM(، مجوزهای الزم دریافت 
نشده و هتل از برگزاری اجالس اجتناب خواهد کرد.

علی رغم فرص��ت محدود، محل برگ��زاری به هتل 
The Address مارین��ا انتق��ال یاف��ت و به تمامی 
ش��رکت کنندگان اطالع رس��انی ش��د. لیکن، صبح 
روز برگزاری و در هنگام ثبت نام ش��رکت کنندگان، 
مأم��وران DTCM با حضور در محل برگزاری تأکید 
نمودند که امکان برگزاری وجود ندارد و سمینار باید 
 The لغو شود. همچنین به نقل از منابع مطلع، هتل

Address نیز جریمه شده است.

226 ش��رکت کننده در این سمینار، برای حضور در 
این رخداد که از اسفندماه اعالن عمومی شده بود، به 
دبی آمده بودند. سخنرانان اصلی سمینار نیز همگی 
از چهره های بس��یار معتبر جهانی هستند. برخی از 
سخنرانان شناخته شده نظیر "دکتر ناصر سعیدی"، 
رییس س��ابق بخش اقتص��ادی DIFC )مرکز مالی 
بین المللی دبی(، و تریتا پارس��ی، بنیانگزار و رییس 

شورای ملی ایرانیان-آمریکاییان )NIAC( بودند.

مأم��وران DTCM، هی��چ توضیحی در م��ورد دلیل 
لغو این س��مینار ارائه نکردند و حتی در تماس های 
بعدی نیز، مدیران DTCM از ارائه هرگونه توضیحی 

خودداری کردند.

ش��ورای بازرگانی فرانس��وی امارات ش��مالی، عالوه بر 
همسایگی با دبیرخانه شورا، روابط نزدیکی با مسئولین 
شورای بازرگانی ایرانیان دبی دارد. در راستای تغییرات 
بین المللی و عالقمندی بازرگانان سایر ملل به شناسایی 
فرصتهای بالقوه تجاری در ایران، اعضاء شورای بازرگانی 
فرانسه نیز از این امر مستثنی نبوده و برای برنامه ریزی 
س��فر هیأتی بالغ بر 25 نفر به ایران، از ش��ورا مشورت، 
تس��هیل گری و همراهی خواستند و ش��ورا نیز از این 

فرصت همراهی استقبال نمود.

این س��فر، نهم تا دوازدهم ماه ژوئن برگزار شده است و 
مطابق برنامه این س��فر، میزبان اصلی هیأت فرانسوی، 
س��فارت مربوطه در تهران بوده اس��ت. از طرف شورای 
بازرگانی ایرانیان، نشس��ت با آق��ای مرتضوی، دبیرکل 
خانه صنعت، مع��دن و تجارت ای��ران، و بازدید از یک 
واحد صنعتی تنظیم گردید. همچنین جلسه ای با آقای 
قوام ش��هیدی، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج 
از کش��ور، ترتیب داده شد. نشست دیگری نیز در اتاق 
بازرگانی ایران به منظور آش��نایی بیشتر با بازرگانان و 

توسعه تجارت شرکتی )B2B(، برنامه ریزی گردید. 
در جلسه های مشترک برنامه ریزی شده در این سفر، 
آقای مؤتمنی و آقای دکتر رش��یدزاده، هیأت بازرگانان 

فرانسوی را همراهی کردند.
با توجه به اینکه بسترسازی برای گسترش همکاری های 
دوجانبه بین اعضاء دو ش��ورای بازرگانی و حفظ منافع 
اعضاء در اولویت برنامه های کاری شوراس��ت، پیش از 
س��فر هیأت مذکور نیز نشس��ت مش��ترکی با مدیران 

شرکتهای عازم به ایران و اعضاء شورا تدارک داده شد.

شورا، میزبان سفیر تایلند

سفر بازرگانان فرانسوی ساکن در امارات به ایران

اجالس بررسی فرصتهای اقتصادی ایران در دبی لغو شد
)Arabian Business( نقل از

در پی تماس سفارت تایلند در امارات عربی متحده و پیشنهاد مالقات با مدیران شورای 
بازرگان��ی ایرانی��ان دبی، روز یازدهم ماه می برای این مالقات تعیین ش��د. جناب آقای 
Warawudh Chuwiruch با همراهانشان مهمان هیأت رییسۀ شورا شدند و در فضایی 
صمیمی به مذاکره پرداختند. آقای هادی مؤتمنی، رییس شورا، آقای اسرارحقیقی و آقای 

دکتر رشیدزاده قائم مقامان شورا میزبان مقام سفارت تایلند بودند.

طرفین، به بررس��ی شرایط بازرگانی دو کش��ور و فرصتهای گسترش مبادالت تجاری 
پرداختند و تصمیم گرفتند در آینده بستر توسعه روابط بازرگانی را فراهم نمایند.

شورا
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چهارمین دوره مس��ابقات روباتیک دبی، روز 12 می 
2014 توس��ط دانش��گاه ولونگونگ و با حضور بیش 
از 200 ش��رکت کننده در قالب 80 تیم دانشجویی 
و دانش آموزی در هتل میدان برگزار ش��د. ش��ور و 
هیجانی که در طول مس��ابقات و خصوصاً در مراحل 
پایان��ی جری��ان داش��ت، ج��وی پرانرژی بر س��الن 
مس��ابقات حاکم کرده ب��ود و باعث خنده ها و بعضاً 

گریه های بسیاری شد!

مس��ابقات در هفت بخش اصلی و با رباتها و قوانین 
مختلف برگزار شد؛ از جمله فوتبال، کنترل ترافیک، 
باال رفتن از پله، رژه و ... عمده ش��رکت کنندگان از 
امارات متحده عربی و ایران بودند که نهایتاً ش��رکت 
کنندگان ایرانی خوش درخشیدند و جوایز بسیاری 
را ب��ه خانه بردند. بخش آزاد مس��ابقات نیز ش��امل 
نمایش قابلیتهای مختلف رباتهای شرکت کننده )از 

رقص تا ش��نا در آب( بود که جذابیت خاص خود را 
داشت. عالوه بر مسابقات مختلف، در پایان مسابقات 
به 3 ربات برت��ر که فراتر از انتظار عمل کرده بودند 

نیز جوایز ویژه ای اهدا گردید.

پانزده کارش��ناس رباتیک، داوری بخشهای مختلف 
مسابقات را بر عهده داشتند. به دلیل پیچیدگیهای 
خاص این مس��ابقات، داوری بسیار سخت و پرتنش 
بود. داوران از س��ازمانهای مختلف از جمله دانشگاه 
آمریکای��ی دب��ی )AUD(، دانش��گاه هری��وت وات، 
سازمان آب و برق دبی )DEWA( و دیگر شرکتهای 

خصوصی انتخاب شده بودند.

حامی اصلی مسابقات امسال، شرکت RTEX بود که 
در برگ��زاری همایش ها و نمایش��گاه های مرتبط با 
رباتیک فعال است. پوشش وسیع خبری این دوره از 

مسابقات توسط رسانه های مختلف داخلی و خارجی 
نیز حائز اهمیت بود. ثبت نام اولیه مسابقات، بیش از 
300 شرکت کننده را نشان میداد، ولی حدود 100 
دانش��جو و دانش آموز از کشورهای قطر و قزاقستان 
در آخرین لحظات نتوانس��تند در مس��ابقات شرکت 

کنند.

دانش��گاه ولونگونگ قص��د دارد با برگ��زاری چنین 
مس��ابقاتی، اهمی��ت و جذابیت عل��م رباتیک را به 
دانش��جویان و خصوصاً دانش آموزان نش��ان داده و 
آن��ان را به ادامه تحصیل در این حوزه ترغیب نماید. 
ام��ارات متح��ده عربی و خصوصاً دبی، در س��الهای 
اخی��ر تأکید زیادی بر اس��تفاده از فن��اوری رباتیک 
در حوزه ه��ای مختل��ف دارد. برگزاری مس��ابقات 
هواپیمای بدون سرنش��ین جهت ارسال بسته های 

پستی دولتی نیز در همین راستا قرار دارد.   

برگزاری مسابقات رباتیک دبی

جناب آقای علی فراهانی – عضو محترم هیات تحریریه تولد اولین فرزند واقعه ای اثر گذار برای پدر و مادر تلقی می ش��ود. همکاران ش��ما در هیات تحریره قدم 
نورسیده را تبریک گفته و برای کودک نازنین آینده ای درخشان در سایه محبتهای پدر و مادر آرزو می کنند.

آگهی تبریک تولد دختر مدیرهنری نشریه ماهانه شورا
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اجتماعی

تعجبی ندارد که بدانیم امروزه در کش��ورهای پیش��رفته دنی��ا، نتایج بازی های 
فوتبال، تنیس، فوتبال آمریکایی و حتی بس��کتبال، توس��ط  علم آمار ، اقتصاد 
س��نجی و نظریه بازی ها قابل پیش بینی اس��ت. برای مثال در کش��ور س��وئد 
ش��رکتهای متخصصی هستند که تنها برای محاس��به این پیش بینی ها بوجود 
آمده اند و نتایج پیش بینی را به افراد یا موسسات عالقه مند به شرط بندی به 
فروش می رسانند. در این مقاله به توضیح اصول ساده علم آمار واحتمال که پایه 

اصلی این محاسبات به شمار می آیند، پرداخته خواهد شد. 

قبل از اینکه به تش��ریح اصل مطلب این مقاله بپردازیم، مقدمه ای در مورد علم 
پیش بینی بر اس��اس قوانین آماری واحتماالت می تواند مفید باش��د: همانطور 
که میدانیم، برخی اتفاقات اطراف ما امروزه اتفاق و یا آزمایش تصادفی خوانده می 
شود. همان مثال آزمایش تصادفی پرتاب یک سکه: در اینجا نتیجه پرتاب یعنی 
ش��یر یا خط بودن س��که متغیر تصادفی نامیده میشود. متغیر تصادفی متغیری 
است که بر اثر انجام یک آزمایش تصادفی حاصل می گردد و یا به عبارتی متغیر 
تصادفی متغیری اس��ت که مقدار آن از اندازه گی��ری برخی از انواع فرآیندهای 
تصادفی بدس��ت می آید. متغیر تصادفی تابعی اس��ت از فض��ای نمونه به اعداد 
حقیقی. ومتغی��ر تصادفی توصیف عددی خروجی یک آزمایش تصادفی اس��ت 

)مثل شیر یا خط بودن سکه در آزمایش تصادفی پرتاب سکه(. 

حال آيا به نظر شما نتايج بازی های فوتبال می تواند متغيری باشد 
كه كامال از آزمايش تصادفی بوجود آمده باشد؟

در جواب این سوال باید گفت هم آری هم خیر. با افزایش تکنیک های آموزشی 
به بازیکنان و محبوبیت بازی های ورزشی بین مردم، می توان گفت متخصصین،  
مربیان و افراد کارش��ناس ورزش هر چه بیش��تر تالش می کنند که نتایج بازی 
ه��ا را از حالت تصادفی خ��ارج کرده و به یک بازی قابل پی��ش بینی تبدیل 
س��ازند. می توان گفت که بازی فوتبالی که ب��دون برنامه ریزی قبلی بین افراد 
یک محله صورت می گیرد، نتایج این بازی بیشتر به متغیر تصادفی شبیه است تا 

بازی بین تیم های ش��رکت کننده در جام جهانی که بازیکنان و مربیان از چند 
س��ال قبل در حال برنامه ریزی و تمرین می باش��ند. نکته قابل توجه این است 
که هر چه بیش��تر آزمایش تصادفی را به قابل پیش بینی ش��دن نزدیک نماییم 
نتایج آن آزمایش از حالت تصادفی دور می شوند. به همین دلیل روشهای پیش 
بینی نتایج بازی های ورزشی از روشهای ساده آماری مثل توزیع های آماری به 
سمت استفاده از نظریه های دشوارتر مثل نظریه بازی ها سوق پیدا کرده است. 
در نظریه بازی ها قس��مت مهمی از محاسبات پیش بینی واکنش حریف مقابل 

می باشد که محاسبات را بسیار پیچیده تر می نماید. 

استفاده از روشهای آماری ساده -  توزيع پواسون:
یک توزیع احتمالی گسسته است که احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی 
در فاصله زمانی یا مکانی ثابتی رخ دهد را ش��رح می دهد؛ به ش��رط اینکه این 

حوادث با نرخ میانگین مشخصی و مستقل از زمان آخرین حادثه رخ دهند.   

• e: e بعنوان پایه لگاریتم، عدد "اویلر" است 2.71828..
• K: تعداد مش��خص ش��ده یک حادثه ) مثال در مورد فوتبال احتمال اینکه تیم 

2= K )ایران 2 گل بزند
•  λ ی��ک عدد مثبت حقیقی و برابر با تعداد  انتظاری ) امید ریاضی تعداد وقوع 
حادثه( در طول بازه داده شده است. برای مثال اگر بطور میانگین در هر دقیقه 4 
حادث��ه اتفاق بیفتدو احتمال اتفاق افتادن یک حادثه در فاصله زمانی 10 دقیقه 

ای را بخواهیم، باید از توزیع پواسون با λ = 10×4 = 40 استفاده کنیم. 

حاال ف��رض کنید میخواهیم نتایج یک بازی فوتبال را پیش بینی کنیم. ابتدا 
می بایس��ت وضعیت هر یک از تیم ها در باش��گاهی که بازی می کردند بررسی 
ش��ود و آماری از نقاط قوت و ضعف هر تیم بدس��ت بیاوریم. برای بدست آوردن 

این آمار به اطالعات زیر احتیاج داریم:

چگونه می توان نتایج بازی فوتبال را با علم آمار و احتمال پیش بینی نمود

نویسنده: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا
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2- تعداد گلی که هر تیم خورده است.
3- متوسط کل گل های زده شده در کل تیم های باشگاه لیگ 

4- متوسط کل گل های خورده شده در کل تیم های باشگاه لیگ 
از این اطالعات میزان قوت نس��بی  در حمله تیم برای مثال منچس��تر یونایتد 

قابل محاسبه است:

تعداد گل زده شده تیم منچستر یونایتد
متوسط تعداد کل گل های زده شده بین تیم های لیگ باشگاهی

از این اطالعات میزان ضعف نسبی در دفاع تیم برای مثال منچستر یونایتد قابل 
محاسبه است:

تعداد گل خورده شده تیم منچستر یونایتد
متوسط تعداد کل گل های خورده شده بین تیم های لیگ باشگاهی

بر طبق آمار واقعی بدست آمده از لیگ برتر به تاریخ 22 می 2009 پس از 37 
بازی هر تیم ، آمار زیر قابل استخراج است. 

اگر متوس��ط تعداد گل های خورده ش��ده و گل های زده شده بین همه تیم ها 
مساوی با 46 باشد آمار دلخواه در جدول 1 قابل استخراج است: 

منچستر یونایتد امتیاز قوت در حمله معادل 1.45 را  دارد :

تعداد گل زده شده تیم منچستر یونایتد 
متوسط تعداد کل گل زده شده بین تیمهای لیگ باشگاهی

این عدد به چه معنی اس��ت؟ به این معنی اس��ت که تیم منچستر یونایتد %45 
بیش از متوسط تیمهای لیگ برتر گل زده است.

تیم من سیتی نمره ضعف در دفاع  معادل 1.09 را  دارد:

تعداد گل خورده شده در تیم من سیتی
متوسط تعداد کل گل های خورده شده بین تیم های 

لیگ باشگاهی

این عدد به چه معنی اس��ت؟ به این معنی اس��ت که تیم من سیتی 9% بیش از 
متوس��ط تیمهای لیگ برتر اج��ازه ورود گل از تیم مقابل به دروازه خود را داده 

است. یعنی 9 درصد بیش از متوسط تیم ها در دفاع ضعف دارد. 
بقیه آمار بدست آمده از دیگر تیم ها نیز، تفسیری مشابه دارند.

)جدول شماره1صفحه بعد(
پس از این محاس��بات اولی��ه، موضوع پیچیده تر می گردد. اطالعات بیش��تری 
اضافه می ش��ود تا بتوان بهتر و دقیق تر وضعیت را بررس��ی نمود. این اطالعات 

شامل موارد زیر می باشد:

5- تع��داد  انتظاری)امید ریاضی( گل های زده ش��ده در هر بازی توس��ط تیم 
1.36 : )home team( میزبان

6- تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده در هر بازی توسط تیم غیر 
 1.06 :)Away team( میزبان

علت افزودن اطالعات 5 و 6 این است که میزبان بودن تیم ها در تعداد گل زده 
ش��ده تاثیر بس��زایی دارد و یک  عاملی اس��ت که می بایست در محاسبات ذکر 
شود. همینطور میزبان نبودن تیم ها که در تعداد گل خورده شده نقش بسزایی 
دارد. عددهای بدس��ت آمده در باال نش��ان می دهد که اگ��ر تیمی میزبان بازی 

باشد، متوسط انتظاری در تعداد گل زده شده 1.36 می باشد و اگر مهمان تیم 
مقابل باش��د یعنی میزبان نباشد، متوس��ط انتظاری تعداد گل زده شده اش به 

1.06 تقلیل خواهد یافت. 

ه��م اکنون به پیش بینی دقیق تر نزدیک می ش��ویم: فرض کنید  می خواهیم 
نتایج بازی تیم منچستر یونایتد و تیم هال را پیس بینی کنیم در حالی که تیم 

هال میزبان بازی باشد: 

تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده توسط تیم هال = 
)تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده در هر بازی توسط تیم میزبان ( 

* )امتیاز قوت تیم در حمله ( * )نمره ضعف تیم مقابل در دفاع(
تعداد  انتظاری / امید ریاضی گل های زده ش��ده توس��ط تیم هال =  )1.36( * 

)λ = 0.60 = )0.52( * )0.85 تیم هال

تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده توسط تیم منچستر یونایتد = 
)تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده در هر بازی توسط تیم مهمان 

( * )امتیاز قوت تیم در حمله ( * )نمره ضعف تیم مقابل در دفاع(
)تعداد  انتظاری )امید ریاضی( گل های زده شده توسط  تیم منچستر یونایتد( 

=  )λ = 2.12 = )1.37( * )1.46( * )1.06 تیم منچستر یونایتد

بدین ترتیب توانس��تیم میزان متوس��ط انتظاری گل هایی که هر تیم می تواند 
بزند را حساب کنیم )یعنی میزان λ الندا در توزیع پوآسون(. حاال ما میخواهیم 
از طریق توزیع پوآس��ون ، توزیع احتمال تعداد گل های زده شده را در یک بازه 
منطق��ی برای نمونه از صفر تا ش��ش عدد گل ) k = 0.1.2.3.4.5.6 ( بدس��ت 

آوریم: 
ب��ا جایگذاری در فرمول توزیع پوآس��ون، احتم��ال گل زدن هر کدامیک از تیم ها 

بدست خواهد آمد.

ب��ه همی��ن ترتیب، جدول دوم احتمال تعداد گل هایی که توس��ط هر تیم قابل 
زدن است را نشان می دهد.

تفسیر جدول شماره2صفحه بعد میتواند این باشد که بر اساس عملکرد پیشین 
ای��ن تیم ها، اگر این دو تیم به مصاف هم بروند، تیم هال به احتمال 55 درصد 
هی��چ گلی نخواهد زد و تیم منچس��تر یونانتد ب��ه احتمال %63 )%100-%25-

12%( مینیم��م 2 گل را خواه��د زد حت��ی با اینکه در تیم مهمان می باش��د و 
میزبان بازی نیست. لذا نتیجه بازی 0-2 به نفع منچستر یونایتد ، محتمل ترین 

نتیجه این بازی خواهد بود 

این روش جزو ساده ترین و ابتدایی ترین روشهای به کار رفته برای پیش بینی 
نتایج بازی ها اس��تفاده می شود. یکی از اش��کاالتی که این روش دارد، تخمین 
احتم��ال تنه��ا از روی عملکرد های قبلی و عوامل گذش��ته اس��ت در حالی که 
میتوان اس��تدالل کرد که ممکن اس��ت تیم های بازی کنن��ده هر کدام عوامل 
جدیدی را وارد بازیهای خود کنند و از تکنیک های جدیدی برای رفع ضعفهای 
خود اس��تفاده نمایند. در ش��ماره های بعدی سعی خواهد شد روشهای جدیدتر 

پیش بینی بازی ها توضیح داده خواهد شد. 

منابع:
http://plus.maths.org/content/understanding-uncertainty-football-crazy

/http://pena.lt/y/2012/10/29/using-poisson-to-predict-football-matches

http://www.bettingpro.com/category/masterclasses/poisson-distribution-in-

/football-betting-predictions-2011081500105

67
46

= 1.45

50
46

= 1.09
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تیم هال
تیم منچستر یونایتد

متوسط 
انتظاری 
تعداد گل 

0.6
2.12

احتمال 
تعداد گل

0 = 

%55
%12

احتمال 
تعداد گل 

1 =

%33
%25

احتمال
 تعداد گل

2 = 

%10
%27

احتمال
 تعداد گل

3 = 

%2
%19

احتمال 
تعداد گل

4 = 

%0
%10

احتمال
 تعداد گل

5 = 

%0
%4

تيم

منچستر یونایتد

لیورپول

چلسی

آرسنال

اورتون

آستون ویال

فول هام

تاتنهام

وست هام

من سیتی

ستوک

ویگان

بولتون

پورت سموت

بلک برن

سوندرلند

هال

نیو کستل

میدل برو

وست برم

متوسط

امتياز

87

83

80

69

60

59

53

51

48

47

45

42

41

41

40

36

35

34

32

31

تعداد گل 

زده شده

67

74

65

64

53

53

39

44

40

57

37

33

41

38

40

32

39

40

27

36

46

تعداد گل 

خورده شده

24

26

22

36

37

48

32

42

44

50

51

45

52

56

60

51

63

58

55

67

46

امتياز قوت تيم

 در حمله

67/46 = 1.45

1.61

1.41

1.39

1.15

1.15

0.85

0.96

0.87

1.24

0.80

0.72

0.89

0.83

0.87

0.70

0.85

0.87

0.59

0.78

نمره ضعف تيم در 

دفاع

24/46=0.52

0.57

0.48

0.78

0.80

1.04

0.70

0.91

0.96

1.09

1.11

0.98

1.13

1.22

1.30

1.11

1.37

1.26

1.20

1.46

جدول شماره 1

جدول شماره ۲

اجتماعی
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گراميداشت هفته زمين پاک با مشاركت جوانان در استان گيالن : روز جمعه 5 ارديبهشت 1393 با تعداد كثيری از دوستداران محيط زيست به مناسبت گرامی 
داشت هفته زمين پاک به پارک ملی خشكی دريائی بوجاق كياشهر)ساحل رودخانه سفيد رود( گيالن جهت پاكسازی و جمع آوری زباله ها رفته و حجم وسيعی 
از منطقه كه مملو از زباله بود با كمک اعضِا حاضر در برنامه كه با عشق و عالقه فراوان انجام می دادند پاک شد.  انجمن ها و گروه هايی كه در برنامه شركت كردند 
عبارتند از جمعيت زنان و جوانان  حافظ محيط زيست ، پيشگامان محيط زيست كياشهر ، شركت تعاونی پسماند كياشهر، شهر ايدال ما، انجمن بانوان امدادگر و 

رفتگران طبيعت ، هياءت دوچرخه سواری كياشهر و هياءت دوچرخه سواری الهيجان كه فعاالنه در اين امر شركت نمودند.  

اراده ملی برای نجات زمین

IRAN NGO NEWS :منبع

روز جهان�ی زمي�ن و فعاليته�ای 
انجمن های طرفدار محيط زيست

ابتدا خانم شمش��ادی به نمایندگی از 
انجم��ن ها و گروه ها ضمن خیر مقدم 
به حاضران در باره اهمیت روز جهانی 
زمین و معرفی سازمان های مردم نهاد 
محیط زیس��تی مش��ارکت کننده در 
برنامه س��خنانی بیان نمودند . سپس 
از هم��ه مخاطبان تقاض��ا نمودند که 
همه برای نج��ات زمین تالش کنند و 
در امر تفکیک زبال��ه از مبدا و ارتقای 
سطح فرهنگ محیط زیستی مسئوالنه 
همکاری و کمک کنند چرا که اس��تان 
گیالن به دلیل ش��کننده بودن از نظر 
زبال��ه در وضعیت بحرانی به س��ر می 
ب��رد و نیاز ب��ه مش��ارکت و همکاری 
هم��ه ی آح��اد جامعه دارد. س��پس 
آقای محمدیان ضمن گرامی داش��ت 

روز جهانی زمی��ن و هفته زمین پاک 
توضیحاتی در مورد جشن اردیبهشت 
گان داده س��پس چگونگ��ی تاریخچه 
زمی��ن را ب��رای حاضران ش��رح داده 
خواستار استمرار و تداوم حرکت های 
ای��ن چنینی و در تعامل ب��ا اداره کل 
حفاظ��ت محیط زیس��ت بوده اس��ت.   
آق��ای مهندس برجی مدی��ر کل اداره 
کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت گیالن 
ضمن خی��ر مق��دم و گرامی داش��ت 
هفته زمی��ن پاک اظهار داش��تند که 
س��ه موضوع زباله، پس آب ها و تغییر 
کارب��ری اراضی عناوینی هس��تند که 
اداره کل امس��ال ب��ا تمام نی��رو ورود 

میکند 

همچنی��ن آقای بازدی��دی مدیر عامل 
موسس��ه ش��هر ایدآل و ضمن تبریک 

روز جهانی  زمین بیان داشته که امروز ما ، ماشدیم 
تا به زمین یاری رس��انیم و در جهت حفاظت زمین 
بکوشیم .  تا به نتایج خوبی برسد .  سپس کیسه های 
زباله و دس��تکش بین حاضران توزیع گردید . کلیه 
کارشناس��ان و رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت 
اس��تانه و آق��ای برجی مدی��رکل اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت گیالن همراه با شرکت کنندگان به 
جمع آوری زباله ه��ا پرداختند . کار جمع آوری دو 
س��اعت طول کش��ید و منطقه کامال پاکسازی شده 
بود و کیس��ه های پر ش��ده از زباله حجم وسیعی را 
اش��غال کرده که یک وانت از ش��رکت پی پرداز گر 
بوجاق کیاش��هر جهت حمل زباله در آنجا حاضر بود 

و کیسه ها را داخل ماشین می گذاشتند . 

حال س��ئوال ما این اس��ت اکنون که منطقه پاک و 
تمییز ش��ده آیا پ��س از این ، مس��ئولی متولی این 
منطقه اس��ت و نظارتی بر منظقه دارد که مجددا به 

وضعیت اسفبار گذشته برنگردد ! 

آقای مهندس 
برجی مدیر کل 

اداره کل حفاظت 
محیط زیست 

گیالن ضمن خیر 
مقدم و گرامی 

داشت هفته زمین 
پاک اظهار داشتند 

که سه موضوع 
زباله ، پس آب ها 
و تغییر کاربری 
اراضی عناوینی 
هستند که اداره 
کل امسال با تمام 
نیرو ورود میکند 

اجتماعی
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روستا ها از با ارزش ترین نهادهای اقتصادی مستقل 
در کش��ورها می باشند. این گونه نهادهای اقتصادی 
مس��تقل ک��ه کمت��ر از دگرگون��ی های سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی آسیب می بینند جایگاه باالیی 
در پایداری اقتصاد کشورها دارند. روستاییان با بهره 
ب��رداری بهینه از منابع تجدید پذیر محیط زیس��ت 
خود، تالش می کنند تا به این منابع آسیب نرسانند 
و در نگهداری از آن ها بکوش��ند چرا که زندگی آن 
ها در پیوند مستقیم با محیط زیست است و مصرف 
بی رویه منابع، زندگی روس��تاییان را با خطر روبرو 

می کند.

  انرژی نقش مهمی در چرخه تولید و مصرف دارد و 
ورود انرژی ارزان قیمت به روستا، در ساختار تولید 
و مصرف دگرگونی و جهش ناگهانی به وجود می آورد 

که می تواند با آسیب های زیر همراه باشد. 

1- افزایش ناگهانی تولید می تواند منابع زیستگاه را 
با خطر روبرو می سازد. 

 2- مصرف  و نیازمندی های مصرفی روستاییان  به 
س��رعت افزایش می یابد و ساختار مالی خانواده ها 

را به هم می ریزد.

3- بخ��ش مهمی از درآمد روس��تا ب��رای پرداخت 
هزینه انرژی به خارج از روستا انتقال می یابد.

4- بخشی از پس��ماندهای کشاورزی و دامداری که 
پیش از این برای تولید  انرژی به مصرف می رسید، 
انباش��ته می ش��ود و دردس��ر هایی برای زیستگاه 

روستاییان به وجود می آورد. 

    از ای��ن رو، درچن��د ده��ه گذش��ته برنامه انرژی 
روس��تایی در دستور کار کش��ورهای پیشرفته قرار 
گرفته تا فروش انرژی روس��تاها در خود روس��تاها 
و س��ازگار با طبیعت روس��تا  انجام شود. با این کار 
روس��تاییان در تولید انرژی نقش خواهند داش��ت و 
مص��رف خود را با تولید و هزین��ه های تولید انرژی 
هماهن��گ می کنند. کار فنی و تولیدی در روس��تا 
ایجاد می شود و منابع مالی روستاییان در عمران و 
آبادی روس��تا به کار گرفته می شود. و پسماندهای 
کش��اورزی نیز با روش های علمی تر و بازده بیشتر 

به مصرف مفید می رسد.

جايگاه انرژی های نو و باز فرآورنده
امروزه رش��د مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی 
عالوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با 
تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی 
مواجه نموده اس��ت. لذا در برنامه ها و سیاس��تهای 
بین المللی در راس��تای توسعه پایدار جهانی، نقش 
وی��ژه ای به منابع باز فراورن��ده )تجدیدپذیر( انرژی 
محول شده است . به گونه ای که بطور مثال اتحادیه 
اروپا تولید 14% انرژی الکتریکی مورد نیاز در س��ال 

2012 را از طریق انرژیهای نو تولید می کند و هدف 
برنام��ه ریزی انرژی در اروپا این اس��ت که تا س��ال 
2020 سهم انرژی تجدید پذیر تا 20% افزایش یابد.  

انواع انرژی های بازفرآورنده 

1- انرژی باد 
 طبق اطلس بادی تهیه ش��ده و بر اساس اطالعات 
دریافتی از 60 ایس��تگاه و در مناطق مختلف کشور، 
میزان ظرفیت اس��می س��ایتها در ح��دود 60000 
مگاوات می باش��د. بر پایه پی��ش بینی های صورت 
گرفته، میزان انرژی قابل اس��تحصال بادی کش��ور 
از لحاظ اقتصادی بال��غ بر 18000 مگاوات تخمین 
زده می ش��ود که موید پتانس��یل قابل توجه کشور 
در زمین��ه اح��داث نیروگاه های ب��ادی و همچنین 
اقتص��ادی بودن س��رمایه گ��ذاری در صنعت انرژی 

بادی می باشد.

۲- انرژی خورشيدی) حرارتی و فتوولتائيک(
ایران کش��وری است که به گفته متخصصان این فن 
ب��ا وجود 300 روز آفتابی در بیش از دو س��وم آن و 
متوس��ط تابش 5.5 – 4.5 کیلووات س��اعت بر متر 
مربع در روز یکی از کش��ورهای با پتانس��یل باال در 
زمینه انرژی خورش��یدی معرفی شده است. برخی 
از کارشناسان انرژی خورش��یدی گام را فراتر نهاده 
و در حالتی آرمانی ادعا میکنند که ایران در صورت 

برنامه انرژی روستایی، گامی در راستای توسعه پایدار 

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

اجتماعی
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4 تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه های دریافت 

انرژی تابش��ی میتوان��د انرژی مورد نیاز بخش��های 
گسترده ای از منطقه را نیز تأمین و در زمینه صدور 

انرژی برق فعال شود.

ب��ا مطالع��ات انجام ش��ده توس��ط DLR آلمان، در 
مس��احتی بیش از 2000 کیلومترمربع، امکان نصب 
بیش از MW 60000 نیروگاه حرارتی خورش��یدی 

وجود دارد.

3- انرژی زمين گرمايی
قرارگرفتن در کمربند آتشفش��انی باعث شده است 
که گس��ترة ایران از لحاظ زمین س��اختاری، بسیار 
فعال بوده و از پتانس��یل باالی انرژی زمین گرمایی 
به��ره مند باش��د و وج��ود فعالیت هایآتشفش��انی 
وچش��مه های آب گ��رم فراوان،گواه ب��ر این مدعی 
است.پتانس��یل ان��رژی زمی��ن گرمای��ی در ای��ران 
براس��اس مطالعات انجام شده در بیش از 10 منطقه 
شناساییش��ده اس��ت این مناطق بر اس��اس میزان 
فعالیتهای تکتونیکی، میزان چش��مه های آب گرم 
و ظهورهای س��طح االرضی و س��ایر ش��واهد زمین 
شناسی شناسایی شده اند و براساس مطالعات انجام 
شده  در سال 1377این مناطق بدین شرح هستند:
منطقۀ س��بالن ، مش��کین شهر، س��رعین و بوشلی  
منطق��ۀ دماوند، ناحیۀ ناندل- منطق��ۀ ماکو، ناحیۀ 
س��یاه چش��مه -منطقۀ خوی، ناحیۀ قطور- منطقۀ 
س��هند- منطقۀتفتان،بزمان- منطقۀ نایبند- منطقۀ 
بیرجن��د، فردوس- منطقۀتکاب، هش��ترود- منطقۀ 
خ��ور، بیابانک- منطقۀ اصفه��ان، محالت-  منطقۀ 
رامس��ر-  منطقۀ بندرعباس، میناب- منطقۀبوشهر، 

کازرون و  منطقۀ الر بستک.

4- انرژی زيست توده
 زیست توده یکی از منابع عمده در میان انواع منابع 
انرژیهای نو، میباش��د. تعاریف متع��دد و گوناگونی 
از این منابع ش��ده اس��ت .تعریف اتحادی��ه اروپا از 
زیس��ت توده، در راهنمایEC/77/2001  به تاریخ 
27سپتامبر 2001 میالدی عنوان شده، چنین آمده 
اس��ت که: "زیس��ت توده عبارت اس��ت از اجزا قابل 
تجزیه زیس��تی از محصوالت، پس��ماندها و زائدات 
کش��اورزی )ش��امل مواد گیاهی و دامی(، جنگلها و 
صنایع وابس��ته و همچنین زائدات صنعتی و شهری 
قاب��ل تجزیه". بر اس��اس تعریف علمی ارائه ش��ده 
برای زیس��ت ت��وده در این آیین نامه، زیس��ت توده 
به س��وختهائی اطالق م��ی گردد ک��ه از جرم توده 
فیتوپالنکتونه��ا و جرم توده زئوپالنکتونها س��اخته 

میشوند.

امروزه مش��خص شده است که سوخت های زیستی به 
دست آمده از پس��ماندهای جنگل ها و محصول های 
کش��اورزی جه��ان می تواند س��االنه به ان��دازه 70 
میلیارد تن نفت خام انرژی در دس��ترس بش��ر قرار 
ده��د که این میزان 10 برابر مصرف س��االنه انرژی 
در جهان اس��ت.همچنین می توان از این سوخت ها 

بیش��تر در تولید گرما بهره برد زیرا می توانند باعث 
صرفه جویی اقتصادی چشمگیری  شوند.

منابع زیست توده به 5 منبع مختلف و عمده شامل 
زبال��ه ها، فاضالب های صنعت��ی، زائدات جنگلی – 
کش��اورزی و دامی تفکیک می ش��ود. ک��ه فقط بر 
اساس مطالعات انجام ش��ده برای یکی از این منابع 
یعنی پس��ماندهای جامد ش��هری )زباله ها( آن هم 
فقط برای ش��هرهای ب��االی 250،000 نف��ر نتایج 

حاصل شده است.

بر اس��اس نتایج مذکور پتانسیل حداکثر تولید برق 
از انواع نیروگاههای زیس��ت توده در س��ال 86 برای 
ش��هرهای باالتر از 250 هزار نفر )30 شهر( بالغ بر 
800 م��گاوات به تفکیک 311 مگاوات نیروگاه زباله 
س��وز، 217 مگاوات نیروگاه پیرولیز-گازی س��ازی، 
159 م��گاوات نی��روگاه هض��م بی ه��وازی و 112 
مگاوات نیروگاه لندفیل)خاکچال( بوده است. شایان 
ذکر است به کار گیری پتانسیل های برآورد شده نه 
تنها به استحصال انرژی بلکه به رفع بخش عظیمی 
از مش��کالت مرب��وط به آلودگی و مس��ائل زیس��ت 
محیط��ی ناش��ی از مدیری��ت پس��ماندها نیز کمک 

شایانی خواهد نمود.

انرژی روستايی در ايران

انرژی باد
گفته می ش��ود که آس��یاب های بادی نخستین بار 
در س��ده 5 می��الدی، در ای��ران طراحی و س��اخته 
شد این آس��یاب ها که با محور عمودی ساخته می 
ش��دند برای پمپاژ آب و آس��یاب ک��ردن به کار می 
رفته است. اما اکنون با وجود اینکه در ایران ظرفیت 
ساخت 18000 مگاوات نیروگاه بادی وجود دارد، از 
س��ال 1373 تاکنون تنها 15 نیروگاه بادی در ایران 
س��اخته شده اس��ت که جمع ظرفیت آن نزدیک به 

200 مگاوات می باشد. 

انرژی خورشيدی 
در باره انرژی خورشیدی کارهای با ارزش پژوهشی 
انجام ش��ده است که بیش��تر جنبه پژوهشی دارد و 
هنوز به صورت فراگیر به آن پرداخته نش��ده اس��ت 
ولی نش��ان می دهد که ظرفیت خوبی برای سرمایه 

گذاری در این حوزه وجود دارد. 

نيروگاه خورش�يدی تبري�ز: نخس��تین نیروگاه 
خورش��یدی) فتوولتائیک( تبریز  به ظرفیت اسمی 
24 کیلووات در س��ال 1388 راه اندازی ش��د که از 
نوع تزریق به شبکه بوده و قادر است به طور متوسط 
روزان��ه 70 ت��ا 80 کیلووات برق تولی��دی از طریق 

تابش نور خورشید را به شبکه مصرف تزریق کند.

نيروگاه خورش�يدی طالقان: نیروگاه خورشیدی 
طالقان  به ظرفیت 30 کیلووات از نوع  فتو ولتاییک  
و تزریق به ش��بکه می باش��د. این نیروگاه توس��ط 

ش��رکت مهندسی کاراندیش��ان، پیمان کار سازمان 
انرژی های نو ایران )س��انا( وابس��ته به وزارت نیرو 
)معاونت انرژی( اجرا و به بهره برداری رسیده است. 
عملیات ساخت این نیروگاه از سال 1375 آغاز شد 
و در سال 1384 به پایان رسید و در حال حاضر در 

مرحله برداشت اطالعات می باشد. 
در روز وقت��ی ک��ه نور خورش��ید به س��لولهای فتو 
ولتایی��ک میتابد، ط��ی پدیده فت��و ولتاییک انرژی 
نورانی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود و سلول های 
فتو ولتاییک برق مورد نیاز دس��تگاه الکترولیز آب را 
تأمین می نماید. هیدروژن تولید ش��ده از دس��تگاه 
الکترولیز آب با عبور از دستگاه کمپرسور هیدروژن 
فشرده شده و در یک مخزن یک متر مکعبی تا فشار 
bar 10 ذخی��ره میش��ود تا در مواقع نیاز، س��اعات 
پیک مصرف، شب و روزهای ابری در مصرف کننده 

)پیل سوختی( مورد استفاده قرار گیرد.

نيروگاه خورش�يدی بيرجند: نیروگاه خورشیدی 
نیروگاهه��ای  ن��وع  از   1391 بیرجن��د  دانش��گاه 
خورشیدی فتوولتاییک و تزریق به شبکه است است 
که در س��ال 1391 با ظرفیت 24 کیلووات به بهره 
برداری رس��یده اس��ت. این نیروگاه همراه با ردیاب 

خورشیدی )تراک( )tracer( است. 

ني�روگاه خورش�يدی س�منان: اولی��ن نیروگاه 
خورش��یدی اس��تان در دانش��گاه س��منان در سال 
1391 راه اندازی شد .این نیروگاه از نوع فتوولتائیک 
kw15 متصل به ش��بکه برق سراس��ری بوده که با 
تکمیل فاز دوم طرفیت آن به 20 کیلووات رس��ید و 
با تکمیل فاز سوم به ظرفیت 30 کیلو وات می رسد.

نيروگاه خورشيدی شيراز: این نیروگاه نخستین 
نمونه از نوع خورش��یدی حرارتی  است که در ایران 
توس��ط متخصصان داخلی در س��ال 1387ساخته 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر توان این نیروگاه 250 
کیلووات اس��ت که در برنامه توس��عه پنجم قرار به 

تامین 500 کیلو وات میباشد. 

انرژی حرارتی پرتوهای خورش��ید توسط لوله های 
گیرنده جذب ش��ده و به س��یال انتق��ال حرارت که 
روغن میباشد منتقل میش��ود. سیال تا 265 درجه 
س��انتیگراد گرم میش��ود و س��پس روغن داغ وارد 
مبدلهای حرارتی شده و پس از عبوراز مبدل، آب را 
به بخار بسیار گرم تبدیل میکند و بخار حاصل وارد 
ماشین بخار شده و توسط ژنراتور برق تولید میشود.
نیروگاه خورش��یدی ی��زد: نیروگاه س��یکل ترکیبی 
خورش��یدی ی��زد یک��ی از نی��روگاه های ای��ران و 
هش��تمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان در سال 
2010، از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 467 
مگاوات اس��ت که ش��امل 2 واحد نیروگاه گازی به 
ظرفیت 159 مگاوات و 1 واحد بخاری 132 مگاوات 
به همراه بخش خورشیدی 17 مگاواتی است که در 
نوع خود از جهت تلفیق مزرعه خورشیدی با سیکل 

متعارف، نخستین نمونه در جهان است.
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این نی��روگاه به منظور تولید برق، در س��ال 1388 4

خورشیدی در زمینی به مساحت 900 هکتار به بهره 
برداری رسید. در این نیروگاه از انرژی خورشیدی، با 
استفاده از فناوری نیروی خورشیدی متمرکز، برای 

تکمیل فرایند تبخیر آب استفاده میشود.

توانمن��دی ه��ای حاصله در کش��ور در حوزه انرژی 
خورشیدی:

ب��ا طراحی، س��اخت و اجرای  نیروگاه خورش��یدی 
حرارتی ش��یراز توس��ط نیروهای داخلی، پتانس��یل 
بس��یار مناسبی برای ساخت این دسته از نیروگاهها 
در کشور ایجاد گردیده است. ساخت و تست اجزای 
مختلف نیروگاه خورشیدی از قبیل سازه ها، آینه ها، 
سیس��تم کنترل و ابزار دقیق و بسیاری از بخشهای 
دیگر در داخل کش��ور انجام ش��ده است و تنها لوله 
گیرنده از خارج از کش��ور وارد ش��ده اس��ت که هم 
اکنون برنامه ریزی الزم برای تولید داخل نمودن آن 
در حال انجام اس��ت. با احداث این نیروگاه و تکمیل 
و بازنگری و بهسازی مراحل اجراء و تست بخشهای 
مختل��ف آن در طول دوره کارک��رد پیش بینی می 
شود تولید انبوه قسمتهای مختلف نیروگاه گسترش 
یافته و انتقال دانش و س��اخت و تولید برخی اجزاء 
خاص مانند لوله های گیرنده نیز ایجاد گردد. و این 
در حالی اس��ت که تمامی مراحل طراحی، نظارت و 
اجرا در داخل کشور انجام شده و ایران با انجام پروژه 
پایلوت مذکور به جمع معدودکشورهای صاحب فن 
آوری طراحی و احداث چنین نیروگاه هایی در جهان 

پیوسته است.

از جمل��ه فعالی��ت ها و س��رمایه گذاریه��ای انجام 
ش��ده دیگر در حوزه خورش��یدی، ایجاد امکانات در 
بخش س��اخت و احداث کارخان��ه تولید ماژول های 
خورشیدی )پنل فتوولتائیک( در چند نقطه و ایجاد 

چنین ظرفیتی در کشور است.

پ��روژه ه��ای اج��را ش��ده در زمینه سیس��تمهای 
فتوولتائیک در ایران عمدتاً با استفاده از محصوالت 
کارخانجات مذکور ش��امل برق رسانی به روستاهای 
دورافت��اده، تأمی��ن ان��رژی الکتریک��ی م��ورد نیاز 
ایس��تگاه های مخابراتی، نصب پایه های روش��نایی 
خورش��یدی در پارکه��ا و س��ایر مراک��ز عمومی و 
نص��ب و راه ان��دازی نیروگاه های متصل به ش��بکه 
بمنظور ایجاد زیرس��اخت ها بس��تر سازی در زمینه 
سیس��تم ه��ای فتوولتائیک در کش��ور و نیز اجرای 
چندی��ن پروژه دیگر که بصورت پراکنده در س��طح 
کش��ور اجرا گردیده و مورد استفاده قرار گرفته اند. 
در حال حاض��ر وزارت نیرو با سیاس��تگذاری انجام 
ش��ده درصدد تش��ویق بخش خصوصی جهت تولید 
داخل نم��ودن تجهیزات جانب��ی الزم برای پنلهای 
فتوولتائیک از قبیل اینورتور، باتری و ش��ارژ کنترل 

ویژه سیستمهای خورشیدی می باشد
انرژی زمين گرمايی

در ح��وزه ان��رژی زمین گرمایی مطالع��ه و پژوهش 

گسترده ای توسط سازمان انرژی های نو ایران)سانا( 
صورت گرفته اس��ت و در باره ظرفیت دس��تیابی به 
این انرژی در بخش های مختلف کشور بررسی های 

کاملی در حال انجام است.

نخستین نیروگاه زمین گرمایی در مشکین شهر در 
حال س��اخت می باشد. فعالیتهای اجرایی این طرح 
با هدف احداث نخس��تین نی��روگاه زمینگرمایی در 
ایران از س��ال 77 شروع و با تعیین نقاط حفاریهای 
اکتش��افی مطالعه در فاز اکتش��افی در س��ال 78 به 

پایان رسید.

بر اساس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین 
گرمایی، اولین چاه اکتشافی زمین گرمایی مشگین 
شهر در سال 81 به صورت عمودی با عمق سه هزار 
و 200 مت��ر و دمایی بالغ بر 250 درجه س��انتیگراد 
حفر شده است. چاه اکتشافی دوم به صورت انحرافی 
در س��ال 83 به عمق سه هزار و 177 متر حفر شد 
که دمای انتهای چاه 140 درجه س��انتیگراد است و 
پس از آن چاه اکتش��افی سوم به صورت انحرافی و 
به عمق دو ه��زار و 265 متر و با دمای 211 درجه 
س��انتیگراد حفاری ش��د. از مجم��وع 17 چاه پیش 
بینی ش��ده برای این نیروگاه، تاکنون 11 چاه حفر 
ش��ده و سه چاه نیز مرحله آزمایش خروج بخار را با 

موفقیت سپری کرده است.

انرژی زيست توده
پتانسیل س��نجی و تهیه اطلس زیست توده توسط 
س��ازمان انرژی های نو ایران، در س��ال 1387 و در 
قالب انجام پتانس��یل س��نجی برای کل کش��ور و 4 
منبع عمده زیست توده شامل زائدات جامد صنایع،  
فاضالبهای شهری و صنعتی، فضوالت دامی و زائدات 

کش��اورزی در دو بخش آماری و پتانسیل واقعی کل 
کش��ور و تهیه اطلس های مربوطه آغاز ش��ده و در 
حال انجام می باش��د. از فعالیت های انجام شده در 
راستای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• مطالعه تجربیات سایر کشورها در پتانسیل سنجی 

و امکان سنجی انواع منابع زیست توده

• تهیه الگوها و مدل س��ازی م��ورد نیاز جهت انجام 
پتانسیل سنجی و تهیه اطلس منابع و انرژی زیست 

توده در کشور

• تعیین تعدادی س��ایت مناس��ب جهت استحصال 
انرژی و بررسی مقدماتی فنی و اقتصادی مربوط

• تهیه اطل��س انرژی قابل اس��تحصال از کل منابع 
زیست توده )بجز زائدات جامد شهری(

• تهیه گزارش��ات مربوط به امکان پش��تیبانی مالی 
بی��ن المللی ب��رای چند س��ایت مناس��ب در قالب 

CDM پروتکل

• تهیه بانک اطالعاتی مربوط به ش��رکتها، ارگانها، و 
نهادهای تاثیرگذار در گسترش بهره گیری از انرژی 

زیست توده

• انجام مطالعات و بررس��یهای امکان��ات فنی مالی 
جهت توس��عه و احداث تجهی��زات بکارگیری منابع 
زیس��ت توده در جهت تولی��د انرژی و کاهش اثرات 
مخ��رب زیس��ت محیطی و تاکنون پ��روژه های زیر 

انجام شده است: 
با توجه به پتانسیل انرژی زیست توده در کشور می 
توان گفت که هنوز کار چندانی در این زمینه انجام 

نيروگاه های بيوماس

ردیف

1

2

3

4

ظرفیت نصب 
شده به مگاوات

5

1/2

0/6

12

نوع 
نیروگاه

بیوگاز از لجن 
فاضالب

بیوگاز 
زباله سوز

بیوگاز 
زباله سوز

دایجستر 
زباله سوز
بیوگاز

مکان

تهران

شیراز

مشهد

تهران
اصفهان

نام شرکت 
مجری

آب و فاضالب
تهران

سازمان تنظیف و باز 
یافت موادشهرداری 
شیراز/ نیرو سابین آریا

سازمان بازیافت و تبدیل 
مواد- شهرداری مشهد

شهرداری )در حال نصب 
و راه اندازی آزمایشی(

مالحظات

اجتماعی
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نش��ده است و پروژه های بسیاری به ویژه واحدهای 
کوچک روس��تایی می تواند مورد توجه عالقمندان 
قرار کی��رد و راه ورود س��رمایه بخش خصوصی در 

حوزه انرژی را باز کند.

نهاد های كنش�گر در حوزه انرژی روستايی و 
انرژی های نو

نهاد دولتی
تا پیش از س��ال 79 سازمان انرژی اتمی بررسی در 
زمینه انرژی های نو را به عهده داشت و کارهایی را 
نی��ز در زمینه انجام داده بود ولی بنا به درخواس��ت 
وزارت نیرو، این مسئولیت به وزارت نیرو واگذار شد. 
وزارت نی��رو، به منظور دس��تیابی به اطالعات و فن 
آوریه��ای روز دنی��ا در خصوص اس��تفاده از منابع 
انرژیه��ای تجدیدپذیر، پتانس��یل س��نجی و اجرای 
پروژه های متعدد )خورشیدی، باد و زمین گرمایی، 
هی��دورژن و بیوم��اس( در س��ال 1379 اق��دام به 
تأسیس ش��رکت سانا )سازمان انرژی های نو ایران( 
ک��رد که تاکن��ون مطالع��ات گس��ترده ای را برای 
شناخت پتانسیل های گونه های انرژی تجدید پذیر 
در  بخش های کش��ور انجام داده است و چند پروژه 
کوچک هم به اجرا درآورده اس��ت. در این س��ازمان 
دفت��ری هم برای مطالعه و اجرای پروژه های انرژی 
روس��تایی تش��کیل شده که بررس��ی امکان سنجی 

انرژی روستایی را به عهده دارد.

دول��ت نیز به منظور جلب همکاری بخش خصوصی 
در زمینه پروژه های انرژی، از س��ال 1387 اقدام به 
قیم��ت گذاری برای خرید انرژی تجدید پذیر نموده 

است که این قیمت ها هر ساله اصالح می شوند.

نهاد مردمی
تنها نهاد مردمی که در زمینه انرژی های نو و انرژی 
روس��تایی کار هایی انجام داده است مؤسسه توسعه 
پایدار و محیط زیس��ت )CENESTA( می باشد. 
این موسس��ه در سال 1358 پس از پیروزي انقالب 
اس��المي با نام مش��ابهي به ثبت رس��یده بود که به 
علت تغیی��ر زمینههاي کاري و نیازهاي کش��ور در 
زمان سازندگی پس از جنگ تحمیلی، با نام مؤسسه 
توس��عه پایدار و محیط زیس��ت در س��ال 1370 به 

شماره ثبت 6331 مجدداً به ثبت رسید.

مؤسس��ه توس��عه پای��دار و محی��ط زیس��ت عضو 
اتحادی��ه جهاني حفظ طبیع��ت )IUCN( و رابط 
منطقهاي غیردولتي براي تس��هیالت جهاني محیط 
زیس��ت )GEF( و معاهده بیابانزدائي سازمان ملل 

)UNCCD-RIOD( است.

• همچنی��ن این مؤسس��ه از س��ال 1380، میزبان 
کمیس��یون سیاستهاي زیس��تمحیطي، اقتصادي و 
IUCN/( اجتماعي اتحادی��ه جهاني حفظ طبیعت

CEESP( در ای��ران میباش��د.  زمینهه��اي کاري 
کمیس��یون ف��وق عبارتن��د از: معیش��ت پای��دار، 
همگرداني منابع طبیعي، امنیت زیس��ت محیطي و 

تجارت و محیط زیست.
فعالیت های این مؤسس��ه در بخ��ش انرژی های نو 

عبارتند از:

مطالعات اقتصادي، تهیه و کمک به آموزش و نصب 
نیروگاه بادي 1/1 مگاواتي منجیل با سازمان انرژي 

اتمي ایران؛
• طراحي و س��اخت آبگرمکنهاي خورش��یدي براي 

استفاده در جوامع محلي؛
• طراحي و س��اخت بی��وگاز براي جوام��ع محلي و 
آموزش و نگهداري آن توس��ط جوامع محلي در 20 

روستاي استان ایالم؛
• طراحي و س��اخت اجاق خورش��یدي در چارچوب 
طرح توس��عه ناحیه اي در ایران با مشارکت جوامع 

محلي؛
• طراحي و س��اخت نیروگاه فتوولتائي 30 کیلوواتي 
براي دو روس��تاي حس��ینان و معلمان در اس��تان 

سمنان با حمایت سازمان انرژي اتمي؛
• هم��کاري در طراح��ي و اج��راي نی��روگاه ب��رق 

خورشیدي در روستاي ُدربید یزد؛
• همکاري در س��مپوزیوم و نمایش��گاه نیروگاههاي 
خورش��یدي و بادي، نیروگاه خورشیدي دربید یزد، 

کنفرانس انرژي خورشیدي کشورهاي اسالمي

پيشنهاد
اس��تفاده از انرژی های ن��و در واحدهای نه چندان 
بزرگ  در روس��تاها می تواند زمینه مناس��بی برای 
همکاری بخش دانش��گاهی و سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در اجرای این پروژه ها باش��د. واحدهای 
تولید انرژی بایس��تی از ظرفی��ت موجود در منطقه 

بهره برداری کنند و انگیزه مش��ارکت روستاییان در 
کمک به تولید را به دست آورند.

ای��ن نوع انرژی ها تجدید پذیر هس��تند و تهدیدی 
برای محیط زیست به حساب نمی آیند. واحد های 
تولی��دی این نوع انرژی ها م��ی تواند در اندازه های 
کوچک و متوس��ط ساخته ش��ود و نیازمند سرمایه 

گذاری کالن نیست.

دول��ت ها برای از این پروژه ها پش��تیبانی مالی می 
کنن��د چرا که هزینه انتقال انرژی به روس��تا ها کار 
بسیار پر هزینه ایست که درآمد بدست آمده، هزینه 
اجرایی و نگهداری سیس��تم را پوشش نمی دهد. از 
س��ویی دیگر ورود انرژی های سراس��ری به روستا 
ه��ا،  مصرف را افزایش می دهد در حالیکه بخش��ی 
از درآمد روس��تا که پیش از این در خود روستا ها و 
در آبادانی روس��تا ها به کار گرفته می شد به خارج 
از روس��تا انتقال م��ی یابد. در حالیک��ه واحد های 
انرژی روستایی، کار بیشتر در روستا ایجاد می کند 
و هزین��ه های مصرف انرژی در داخل خود روس��تا 
می ماند. کار ایجاد ش��ده از نوع کارهای فنی اس��ت 
که س��طح هوش��مندی و ابتکار در روستا را افزایش 
م��ی دهد و فضا را ب��رای ورود و یا مان��د افرادی با 

تحصیالت باالتر در روستا را فراهم می کند.

واحدهای فراورش انرژی روس��تایی، با ایجاد کار در 
روس��تا و اس��تفاده از منابع داخلی روستا می تواند 
در توس��عه پایدار روس��تا نقش مهمی داشته باشد 
و بس��یاری از پسماندهای دردسر س��از را به انرژی 
مفید برگرداند. بس��یاری از روستاها برنامه ای برای 
پسماندهای کشاورزی و دامداری خود ندارند و این 
پس��ماند ها که پیش از این برخی ب��ه عنوان منبع 

سوخت به کار می رفت. 

سرچشمه ها:
1- تارنمای سازمان انرِژی های نو )سانا(
http://www.suna.org.ir/fa/home

2-  تارنمای مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست  
/http://www.cenesta.net
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قص��د خرید اینترنتی بلیت دوبی-تهران را دارید: وارد س��ایت هواپیمایی امارات 
می ش��وید، تاریخهای رفت و برگش��ت را وارد میکنی��د، کالس پرواز را انتخاب 
میکنید، قیمت را نگاه میکنید: 3400 درهم. کمی گران است. تصمیم میگیرید 
بعداً خرید کنید. چند س��اعت بعد برمیگردید، همان مشخصات را وارد میکنید، 
قیم��ت را نگاه میکنید: 3650 درهم. گرانتر ش��ده! نهایتاً تصمیم میگیرید فردا 
خری��د را انجام دهید. فردا دوباره همی��ن مراحل را تکرار میکنید، قیمت را نگاه 

میکنید: 3100 درهم. باالخره خرید میکنید.

احتماالً تجربه مش��ابهی دارید هنگامی که می خواهید بلیت خریداری ش��ده را 
جابجا کنید: با دفتر هواپیمایی تماس میگیرید، با اپراتور صحبت میکنید، و برای 
جابجایی احتماالً مجبور هس��تید مبلغی را بابت تغییر کالس پرداخت کنید، در 
صورتی که کالس پرواز ش��ما تغییر نکرده اس��ت. اینجاست که متوجه میشوید 

"کالس پرواز" با "کالس قیمت" متفاوت است!

استراتژی تبعيض قيمت
بلیت هواپیما محل بسیار مناسبی است برای اعمال یکی از مهمترین استراتژی های 
 )Price Discrimination( "قیمتگذاری ک��ه در اقتصاد به نام "تبعیض قیم��ت
شناخته میشود. به بیان بسیار ساده، تبعیض قیمت یعنی فروش کاالی مشابه با 
قیمتهای متفاوت. این تفاوت در قیمت عمدتاً وابس��ته به خریدار اس��ت، یعنی 
کاالی مشابه به خریداران مختلف با قیمت متفاوت ارائه میشود. به این ترتیب 
ک��ه الگوی قیم��ت کاال یا خدمات به صورتی تعریف میش��ود ک��ه هر خریدار 
در مح��دوده تمایل به پرداخت خود )یعنی مقداری که حاضر اس��ت بپردازد( 
بیشترین مبلغ را پرداخت نماید. بدین ترتیب، فروشنده بیشترین سود را برده 
بدون آنکه مش��تری را از دس��ت بدهد، و خریدار نی��ز در محدوده تمایل خود 

پرداخت نموده اس��ت.

نمونه های تبعیض قیمت در اطرافمان بس��یار اس��ت: از بس��ته های اینترنت و 
س��یم کارت تلفن همراه گرفته تا فروش ش��وکوالت با بس��ته بندیهای متفاوت. 
بعنوان مثال، کارخانه شوکوالت سازی، محصول مشابه را در سه نوع بسته بندی 
لوکس، معمولی و فله ای برای س��ه منطقه اعیان نشین، متوسط و فقیرنشین با 
سه قسمت گران، متوسط و ارزان ارائه میدهد. در اینجا، منطقه جغرافیایی برای 

فروش��نده معیاری از سطح درآمد س��اکنین منطقه و در نتیجه تمایل به خرید 
آنهاس��ت. بنابراین فروشنده با درنظر گرفتن این تبعیض قیمت، سود خود را به 
حداکثر میرس��اند. مثال دیگر، دس��تمزد متفاوت برای خدمت یکس��ان در یک 
تعمی��رگاه اتومبیل اس��ت. هزینه میزان فرمان ب��رای اتومبیلهای لوکس و ارزان 
قیمت، متفاوت خواهد بود که ناش��ی از اس��تراتژی تبعیض قیمت برای خدمت 

یکسان است.

تبعی��ض قیمت میتواند بر اس��اس معیاره��ای مختلف صورت پذی��رد، از جمله 
گروههای اجتماعی )مثل تخفیف به دانش��جویان یا بازنشس��تگان(، تداوم خرید 
)مثل تخفیف به مش��ترکان و خریداران دائمی(، حجم خرید )مثل قیمت کمتر 
در ازای خرید بیشتر( و... باید دقت کرد که استراتژی تبعیض قیمت همیشه به 
منظور کسب سود بیشتر اتخاذ نمیشود. مثاًل دولتها همین استراتژی را در مورد 
محاسبه نرخ آب و برق استفاده میکنند. در اینجا، هدف دولت ترغیب مشترکان 

پرمصرف به کاهش مصرف است، نه کسب سود بیشتر.

 
 )Price Elasticity( قیمت��ی  کش��ش 
اصطالح��ی اس��ت ک��ه میتواند نح��وه کار 
اس��تراتژی تبعیض قیم��ت را توضیح دهد. 
کشش قیمتی بدین معناس��ت که با تغییر 
قیم��ت، چقدر نظر خری��دار در مورد خرید 
کاال یا خدمات تغییر میکند؟ مثاًل در مورد 
یک ش��خص عادی ک��ه به س��فر تفریحی 
میرود، معموالً کشش باالست؛ یعنی شخص 

میتواند متناسب با هزینه بلیت، زمان سفر خود را تغییر دهد یا کاًل در مورد آن 
تجدید نظر کند. ولی مثاًل در مورد مدیر یک شرکت بزرگ که برنامه فشرده ای 
دارد و برای ش��رکت در یک جلسه به س��فر میرود، کشش زیادی وجود ندارد و 
هر چه قیمت بلیت تغییر کند، شخص نمیتواند زمان بندی سفر را تغییر دهد.

جهت اعمال موفقیت آمیز تبعیض قیمت برای کاال یا خدمات، دو ش��رط اصلی 
وجود دارد: اوالً باید بتوان کاال یا خدمت را به کسانی که کشش قیمتی کمتری 
دارند به قیمت باالتر، و به کس��انی که کش��ش قیمتی بیش��تری دارند به قیمت 
پایین تر فروخت. دوم آنکه کاال یا خدمات نباید قابل خرید و فروش مجدد بین 

با اعمال استراتژی تبعیض قیمت، 
فروش��نده س��ود خ��ود را ب��ه 
حداکثر میرساند و خریدار نیز 
از مح��دوده تمایل به پرداخت 
خود خارج نمیشود، بنابراین از 

خرید خود راضی است.

چرا قیمت بلیت اینقدر نوسان دارد؟! 
بررسی استراتژی تبعيض قيمت در تعيين نرخ بليت هواپيما

نویسنده:  علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

اقتصادی
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به دیگران نیست(.

كالس پرواز
دسته بندی صندلیها به کالسهای متفاوت، عموماً مختص هواپیما و پرواز است؛ 
هرچند که در برخی کشورها، این دسته بندی در مورد دیگر وسائط نقلیه )مثل 
قطار و اتوبوس( هم اعمال میش��ود. هنگام خری��د بلیت، خریدار میتواند کالس 
پرواز خود را مش��خص نماید و هزینه آن را پرداخ��ت کند. کالس پرواز معرفی 

کننده نوع خدمات رفاهی در طول پرواز و حتی قبل و بعد از آن است.

بر اساس استاندارد انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )IATA(، صندلیهای 
هواپیما بر اس��اس راحتی و کیفیت خدمات دریافتی، به س��ه دس��ته درجه یک 
)First Class(، تجاری )Business( و اقتصادی )Economy( تقسیم بندی 
میشود. معموالً کالس اقتصادی و تجاری در همه پروازها موجود است و کالس 
درجه یک فقط در پروازهای طوالنی وجود دارد. اخیراً دسته چهارمی از کالس 
پرواز تعریف ش��ده که بین کالس تجاری و اقتصادی قرار میگیرد و به اقتصادی 
ویژه )Premium Economy( ش��هرت دارد و فعاًل توسط تعداد محدودی از 

خطوط هواپیمایی استفاده میشود.

در یک هواپیمای مسافربری عادی، کالس درجه یک عبارت است از تعداد بسیار 
محدودی صندلی که فضای زیادی داش��ته و بس��یار راحت میباش��د. همچنین 
نحوه خدمات رس��انی به این کالس، به بهترین ش��کل ممکن اس��ت. مس��ائلی 
همچون حریم خصوصی در این کالس رعایت ش��ده و بعضاً حتی در قالب یک 
کابین مس��تقل ارائه میشود. جهت کاهش س��روصدای موتور، کابین درجه یک 
در هواپیماهای جت در جلوترین قس��مت و در هواپیماهای ملخی در عقبترین 
قسمت قرار میگیرد. قیمت بلیت درجه یک عموماً بسیار باالست و ممکن است 

به پنج برابر قیمت عادی یا بیشتر نیز برسد.

کالس تجاری تقریباً در همه پروازها وجود 
دارد. برخ��ی پروازه��ا، کالس درجه یک را 
حذف ک��رده و صندلی های آن را در قالب 
کالس تجاری میفروشند. مسافر این کالس 
نس��بت به کالس عادی و اقتصادی، راحتی 
و آس��ایش بیش��تری دارد، غ��ذای بهتری 
دریافت میکند، بار بیشتری میتواند همراه 
داش��ته باش��د، و کیفیت خدمات دریافتی 
چ��ه در حین پرواز و چ��ه در داخل فرودگاه با کالس اقتصادی متفاوت اس��ت. 
قیم��ت بلیت تجاری معموالً دو تا س��ه برابر بلیت اقتصادی اس��ت. ش��رکتهای 
هواپیمای��ی متفاوت جهت معرفی کالس تجاری خود از عناوین مختلفی ممکن 
است اس��تفاده کنند، مثاًل ش��رکت هواپیمایی امارات از همان عنوان "تجاری" 
استفاده میکند، در حالی که ایران ایر از عنوان " هما"، االتحاد از عنوان "صدف" 

و ... استفاده میکنند.

اکثر صندلیهای پرواز در کالس اقتصادی قرار میگیرند. اس��تاندارد خاصی برای 
کالس اقتصادی وجود ندارد و ش��رکتهای مختلف ممکن است خدمات متفاوتی 
ب��رای این کالس درنظ��ر بگیرند. کالس اقتصادی ارزانترین کالس پرواز اس��ت 
که توس��ط عموم مردم و در س��فرهای عادی و تفریحی خریداری میش��ود. در 
پروازهای کوتاه و داخلی، ممکن اس��ت کلیه صندلیهای هواپیما از نوع اقتصادی 

باشد.

کالس پ��رواز )درجه یک، تجاری 
یا اقتص��ادی( معرفی کننده نوع 
خدمات رفاه��ی در طول پرواز 
و حت��ی قبل و بعد از آن اس��ت؛ 
در صورت��ی ک��ه کالس قیم��ت، 
صرفاً بر نرخ بلیت اثر داش��ته و 
بر کیفیت خدمات تأثیری ندارد.
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كالس قيمت
ع��الوه بر کالس پ��رواز که ب��ه کیفیت 
خدم��ات و راحتی پرواز بس��تگی دارد، 
بلی��ت هواپیما بر اس��اس کالس قیمت 
هم دس��ته بندی میشود که اساس آن، 
اس��تراتژی تبعیض قیمت است. کالس 
قیم��ت بعنوان زیرکالس پ��رواز معرفی 
میشود، بدین معنا که هر کالس پرواز به 

کالسهای مختلف قیمتی تقسیم میشود. کالس قیمت بر کیفیت خدمات 
تأثیری ندارد و صرفاً قیمت بلیت را تعیین میکند.

برخالف کالس پرواز، کالس قیمت اس��تاندارد مش��خصی ندارد و بر اساس 
استراتژی قیمت گذاری شرکتهای مختلف تعیین میگردد. حتی یک شرکت 
ممکن است برای پرواز مشابه، در زمانهای متفاوت کالسهای مختلفی را درنظر 
بگیرد؛ و یا حتی در یک پرواز در طول مدت فروش بلیت، کالس��های قیمت 
تغییر کند. این تغییر ممکن است توسط نرم افزار فروش یا توسط مدیر فروش 
اعمال گردد. اصطالحاتی همچون »شاید بعداً جا بدهد...« یا »ممکن است جا 
باز شود...« که توسط آژانسهای فروش بلیت استفاده میشود، حکایت از همین 

تغییرات لحظه ای در کالس قیمت دارد.

الزم به ذکر اس��ت که بر خالف کالس پ��رواز، چیزی در مورد کالس قیمت 
در بلیت ذکر نمیشود. دو مسافر ممکن است بلیتهای کامالً یکسان در دست 
داشته باشند و داخل هواپیما نیز روی صندلیهای مشابه بنشینند، ولی قیمت 
بلیت آنها تفاوت داشته باشد. همانطور که ذکر شد، این تفاوت صرفاً به دلیل 
سیاست تبعیض قیمت است و معموالً دلیل دیگری ندارد. اقتصاددانان اعتقاد 
دارند که بلیت هواپیما، محلی ایده آل برای اعمال تبعیض قیمت است. این 
سیاست س��ال های طوالنی اس��ت که در مورد تعیین قیمت بلیت هواپیما 

اعمال میشود.

تبعیض قیمت در مورد بلیت هواپیما، میتواند به عوامل بسیار زیادی بستگی 
داشته باشد. در این میان، سه عامل عمده وجود دارد: اول قابلیت تغییر بلیت، 
یعن��ی بلیتهایی که قابل تغییر هس��تند )Flexible( معموالً گرانتر از بلیت 
های غیرقابل تغییر به فروش میرس��ند؛ دوم حجم خرید، یعنی مثاًل شرکت 
های بزرگ که حجم زیادی سفر در طول سال دارند، با شرکتهای هواپیمایی 
قرارداد میبندند تا کارمندانشان از تخفیف خاصی برخوردار باشند؛ سوم تداوم 
س��فر، یعنی مسافری که زیاد سفر میکند، میتواند با ثبت نام در برنامه های 
ویژه خطوط هوایی )مانند Skywards شرکت هواپیمایی امارات( از تخفیف 

یا مزایای جانبی برخوردار گردد، یا پس از مقدار مش��خصی س��فر و کس��ب 
»تعداد مایل« الزم، بلیت مجانی دریافت کند.

در کنار این عوامل اصلی، معیارهای دیگری نیز بر قیمت بلیت اثر میگذارند، 
از جمله زمان س��فر )معموالً بلیت در روزهای پرسفر مانند تعطیالت گرانتر 
اس��ت که دلیل آن افزایش تقاضاس��ت(، یا زمان خرید بلیت )معموالً هرچه 
زودتر بلیت خریداری ش��ود، ارزانتر خواهد بود( و  همانطور که گفته ش��د، 
شرکت هواپیمایی سعی در استفاده از حداکثر کشش قیمتی خریدار دارد تا 
بتواند سود خود را افزایش دهد. معموالً کسانی که در آخرین لحظات بلیت 
خریداری میکنند، کشش پایین تری دارند و حاضرند به هر قیمتی بلیت را 

بخرند. بنابراین نرخ بلیت برای این افراد باالتر خواهد بود.

البته همیش��ه هم این گونه نیس��ت که هرچه به زمان پرواز نزدیکتر شویم، 
قیمت باالتر برود. بعنوان مثال، شرکت هواپیمایی شروع به فروش بلیت یک 
پرواز خاص برای یک ماه آینده میکند. اگر تقاضا برای این پرواز زیاد باش��د، 
بلیتها به سرعت به فروش میرود و با افزایش تقاضا، منطقی است که قیمت 
بلی��ت باالتر برود. ولی اگر تقاضا زیاد نباش��د، قیمت بلیت کاهش مییابد تا 
خری��داران را ترغیب به خرید نماید. بای��د دقت کرد که بخش عمده هزینه 
های پرواز، به تعداد مس��افران بستگی ندارد )مانند هزینه سوخت، نشست و 
برخاس��ت، مجوزها، تعمیر و نگهداری، دستمزد پرسنل و ...( و بنابراین برای 
ش��رکت هواپیمایی اصاًل اقتصادی نیس��ت که هواپیما با صندلی خالی پرواز 
نماید؛ پس سعی در فروش کلیه صندلیها دارد. به این دلیل است که قیمت 
بلیت هواپیما در طول مدت فروش، ممکن اس��ت باال رفته یا پایین بیاید. در 
سیستمهای جدید فروش، میزان تقاضا توسط نرم افزارهای هوشمند کنترل 

شده و در کنار دیگر عوامل، قیمت بلیت را در هر لحظه تعیین میکند.

ديگر عوامل تعيين قيمت بليت
عوام��ل دیگری نیز بر قیمت بلیت تأثیرگذار اس��ت. مثاًل برخی ش��رکتهای 
هواپیمایی )مانند ویرجین(، برای صندلیهایی که در قس��مت دریچه خروج 
قرار گرفته )و در نتیجه فضای بیش��تری برای دراز کردن پاها دارند(، مبلغی 
اضافه دریافت میکند. این مبلغ معموالً کمتر از 20 درصد قیمت بلیت بوده، و 
بنابراین برای اشخاص بلند قد بسیار جالب توجه است؛ چرا که شرایط مشابه 
فق��ط در کالس تجاری وجود دارد که حداق��ل دوبرابر قیمت دارد. بنابراین 

پرداخت این مقدار اضافه برای آنان کاماًل مقرون به صرفه است.
حتی نحوه خرید بلیت میتواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد. برخی شرکتهای 
هواپیمایی، سعی در ترغیب مشتریان به خرید اینترنتی بلیت دارند. بنابراین 
ب��رای این نوع خرید، تخفیف ویژه ای در نظر میگیرند. یا مثالً اگر ش��رکت 
هواپیمایی با یکی از بانکها قراردادی داشته باشد، خرید با کارت اعتباری آن 
بانک میتواند شامل تخفیف گردد. برخی دیگر از شرکتها )مانند ایرعربیه( فقط 
قیمت پایه بلیت را دریافت میکنند و خریدار صرفاً در صورت درخواست خود 

هزینه خدمات جانبی )مانند غذا( را پرداخت خواهد نمود.
در دنیای امروز که ارتباطات و تجارت الکترونیک عامل مهمی در رشد کسب 
وکارها س��ت، مش��تریان قادرند در هر زمان و از هر مکان وارد سایت شرکت 
هواپیمایی ش��ده و بلیت خود را خریداری کنند. بنابراین کنترل روند عرضه 
و تقاضا و در نتیجه تبعیض قیمت، دیگر از عهده اش��خاص خارج است. نرم 
افزارهای هوشمند و پیچیده فروش بلیت، کنترل این بازار را بر عهده دارند. 
در حال حاضر فقط چند ش��رکت محدود هستند که این نرم افزارها را ارائه 
میکنند. سیس��تم فروش هواپیمایی امارات، یک��ی از پیچیده ترین این نرم 

افزارهاست!

اصطالحاتی همچون "شاید بعداً 
جا بدهد..." یا "ممکن اس��ت جا 
باز شود. " که توسط آژانسهای 
فروش بلیت استفاده میشود، 
حاکی از اعمال استراتژی تبعیض 
قیم��ت و تغیی��رات لحظ��ه ای 

کالس قیمت است.

اقتصادی
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در دنیاي متالطم امروز جلب رضایت مش��تری و کس��ب موفقیت مالی دیگر مانند 
گذشته کافی به نظر نمی رسد و از سازمان ها و شرکت ها انتظار میرود که در برابر 
حلقه نفوذ و همینطورابعاد گس��ترده تری  از نتای��ج اقدامات خود بر روي جامعه و 
محیط مسوولیت پذیر باشند. نشانه های این نگرش از دهه 1970 و زماني آغاز شد 
که مس��وولیت پذیری اجتماعي بنگاه بعنوان یک مفهوم تحت تاثیر نهضت محیط 
زیست کاربرد عمومي پیدا کرد. رشد و انتقال متناوب مالکیت شرکتها در دهه 1980 
که با فروریختن دیوار برلین در سال 1989 همراه شد عصر جدیدي از جهاني سازي 
را آغاز کرد که در آن توجه و حساسیت نسبت به جنبه هاي اجتماعي کسب و کار 
به س��رعت مورد توجه قرار گرفت و از سازمان ها  انتظار میرفت که با رعایت اصول 

اخالقي از افراد ، جامعه و محیط محافظت نمایند.

جنب�ه ه�ای اخالقی و محيط�ی كس�ب و كار س�ازمان ها  ام�روزه مورد 
توج���������ه جدی قرار گرفته است

 این نگرش سپس مفهوم گسترده تري پیدا کرد و بعنوان یک تعهد براي افزایش میزان 
رفاه  جامعه از طریق ایجاد بصیرت الزم در رویه هاي تجاري و مشارکت منابع سازمان 
مورد نظر قرار گرفته و به مفهوم  پایداري ارتباط نزدیکي پیدا کرد. در س��ال 1987 
سازمان ملل متحد  گزارش براتلند را منتشر کرد که در آن توسعه پایدار اینگونه تعریف 
شده است: "توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون به مخاطره 

افکندن توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان، برآورده سازد."
 

شكل1( توسعه ی پايدار ايجاد توازن بين سه ركن اصلي اجتماع ، اقتصاد 
و محيط می باشد.

اما س��والی که همواره مطرح بوده اس��ت این است که سازمان ها چگونه می توانند 
مش��ارکت و صرف هزینه در توس��عه ی پایدار را توجیه نمایند. از طرف دیگر با در 

نظر گرفتن موقعیت های بی شماری که برای نیکوکاری و مشارکت در اعمال خیر 
در س��طح ملی و بین المللی وجود دارد نقطه تمرکز یک سازمان با ابعاد کوچک تا 
متوسط برای ایجاد نگرش توسعه ی پایدار در کجا می تواند باشد. آقای کورت کوهن  
مدیر مالی بانک یو بی اس سوییس که سالهای طوالنی در زمینه مسوولیت پذیری 
اجتماعی بنگاه فعالیت کرده و جایزه بین المللی رهبری پایداری  سی کی پراهالد را 
در س��ال 2013 به دست آورده است راهکاری را برای پاسخ به این سوال ارائه کرده 
اس��ت که با عنوان " پایداری که مورد عالقه ی یک مدیر مالی می تواند باش��د " در 
مجله ی بررس��ی های بازرگانی هاروارد در ماه آوریل س��ال 2014 به چاپ رسیده 
است.  این راهکار که امروز در بانک یوپی اس سوییس با موفقیت اجرا شده است بر 

تدوین یک برنامه جامع توسعه ی پایدار در 5 مرحله زیر استوار شده است. 

1( توانای��ی ه��ای خود را ارزیابی کنی��د : اولین قدم در تدوین راهکار شناس��ایی و 
ارزیابی توانایی هایی است که می تواند در زمینه امور خیریه و مسوولیت اجتماعی 
بکار گرفته ش��ود. هر سازمانی هر اندازه هم که کوچک باشد دارای سرمایه هایی از 
جمله داراییهای فیزیکی ، دانش و تجربه و بخصوص ارتباطات و شبکه ایی از تامین 
کنندگان و مشتریان می باشد که هرکدام به نوبه ی خود می توانند مزیتی انحصاری 
برای یک نظام مس��وولیت اجتماعی ایجاد کنند. توسعه و تقویت ارتباط بین تامین 
کنندگان و مشتریان در یک زنجیره ی تولید و توزیع و فروش کاال یکی از توانایی هایی 
اس��ت که امروزه بسیاری از شرکت ها از آن استفاده می کنند. بعنوان مثال شرکت 
مارکس اند اسپنسر که در زمینه ی خرده فروشی انواع پوشاک فعالیت می کند برنامه 
ایی به نام خرید و جایگزینی   را اجرا می کند که در آن مشتریان تشویق می شوند 
که در صورتیکه از پوشاک خریداری شده بعد از مدتی خسته شده و از آن استفاده 
نمی کنند آن را به یکی از فروشگاه های مارکس اند اسپنسر باز گردانند و در ازای 
تحویل آن به قسمت مخصوص کوپن تخفیف دریافت نمایند. این البسه دست دوم 
پس از اصالح در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد و یا در مواردی بطور کلی بازیابی 

شده و الیاف آن در تولید البسه ی جدید بکار گرفته می شود. 
 

شكل ۲( خريد و جايگزينی در ماركس اند اسپنسر 

تدوین راهکاری برای توسعه ی پایدار 

مدیریت

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه
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4 ۲( نقاط تمرکز خود را انتخاب کنید : مطابق پژوهش��هایی که در مورد ش��رکت های 

مختلف فعال در زمینه ی مس��وولیت اجتماعی انجام گرفته است مشخص شده 
اس��ت شرکتهایی که س��عی می کنند موضوعات اجتماعی و محیطی مربوط به 
هس��ته ی اصل��ی کس��ب و کار خود را م��ورد توجه قرار دهن��د و راه حل های 
متناسبی در همان حوزه ی محدود ارائه دهند موفق تر از شرکت هایی هستند 
که بطور عمومی و غیر متمرکز در امور خیریه مشارکت می کنند. عالوه بر این 
مش��تریان و مخاطبان صداقت و اعتماد بیش��تری در رفتار مبتنی بر مسوولیت 
اجتماعی ش��رکت های گ��روه اول پیدا می کنند و این گونه رفتار و مش��ارکت 
اجتماعی حتی می تواند تایید و پش��تیبانی نهادهای نظارتی را نیز جلب نماید. 
بعن��وان مثال ش��رکت یو پی اس که از ش��رکتهای بین الملل��ی حمل و نقل و 
پس��ت محموله اس��ت برنامه ایی را برای آموزش رانندگی وسایل نقلیه سنگین 
در بازاره��ای نوظهور مانن��د ویتنام ، کامبوج و آفریقای جنوبی اجرا می کند که 
در آن اصول رانندگی صحیح و س��الم و رعایت قوانین به رانندگان وسایل نقلیه 
س��نگین بطور رایگان آموزش داده می ش��ود. ایده ی اصلی این برنامه این است 
که با توجه به رشد سریع اقتصادی در این کشورها و افزایش تعداد وسایل نقلیه 
شخصی و سنگین ، ترافیک در جاده ها بشدت افزایش یافته است و مشارکت و 
همکاری در آموزش رانندگان می تواند منجر به کاهش آمار تصادفات و حوادث 

رانندگی شود.  

3( جنبش و میل به انجام را بیابید :  اگرچه تمرکز بر هس��ته ی اصلی کسب و 
کار و فعالیت س��ازمان می تواند موقعیتهای بی شماری  که در زمینه مشارکت 
در توس��عه ی پایدار وجود دارد را محدود نمای��د اما همچنان انتخاب زمینه ی 
مناس��ب که بتواند تغییرات مثبتی ایجاد کند و مخاطبان بیشتری را تحت تاثیر 
قرار دهد بعنوان یک چالش بزرگ برای بس��یاری از سازمان ها مطرح می باشد. 
ارزیابی محیطی و اجتماعی بس��تر فعالیت اصلی س��ازمان  می تواند زمینه ها و 
گرایش��ات مناسبی مش��خص نموده و ارائه راه حلی در توسعه ی پایدار  هرچند 
کوچ��ک و محدود می تواند پایه گذار تغییرات مثبتی باش��د که در آینده نتایج 
بیش��تری را در بر داشته باش��د. بعنوان مثال برنامه ی شرکت استارباکس برای 
تامین قهوه براس��اس اصول کار و کس��ب منصفانه که بیش از 40 سال قبل پایه 
گذاری ش��ده بود، موجب تغییرات مهمی در ساختار تولید و توزیع قهوه در دنیا 
شد که در نهایت  افزایش کیفیت ، تامین به موقع و متناسب قهوه و رضایتمندی 
تولیدکنندگان و مشتریان را به همراه داشت. البته منبع قوی مالی، نشان تجاری 
محبوب و گس��تردگی شبکه فروش و توزیع همگی موجب تقویت قدرچانه زنی 

شرکت استارباکس برای اجرای این برنامه بود. 

 

شكل 3( راهبرد كسب و كار منصفانه در استارباكس 

4( همکاری س��ازنده ایی با ش��رکای مناس��ب ایجاد کنید : انتخاب موسسات و 
مراکز عام المنفعه مناس��ب  به منظور مش��ارکت پویا در برنامه های خیریه آنها 
مرحله ی مهم و حساسی می باشد. بسیاری از این موسسات برنامه های خاص با 
اهداف مشخصی دارند و تمرکز اصلی آنها بر جمع آوری اعانه و منابع مالی برای 
پیش��برد و حمایت از برنامه های خاص خود می باش��د این مساله البته رویکرد 

مناس��بی برای سازمانی که عالقمند به مش��ارکت فعال در توسعه ی پایدار می 
باش��د نخواهد بود. در یک نگاه کلی تمرکز اصلی یک سازمان کوچک و متوسط 
باید بر افراد و موسس��اتی باش��د که انعطاف پذیری بیش��تری را برای تدوین و 
توسعه ی یک برنامه ی عام المنفعه مشارکتی بصورت میان مدت داشته باشند. 
در چنی��ن برنام��ه ایی اهداف، نقاط عط��ف، فرآیندها و منابع م��ورد نظر بطور 
مشترک مشخص می شود و امکان مشارکت فعال برای توسعه ی پایدار بعنوان 
مثال از طریق ارائه برنامه های آموزش��ی به منظور توانمندسازی و ایجاد فرصت 

های  اشتغال صورت می گیرد. 

ضم�ن انتخاب زمينه هايی كه مرتبط با هس�ته ی مركزی كار و كس�ب 
س�ازمان هس�تند می توان با نوآوری راهكاری برای  توس�عه ی پايدار 

تدوين نمود. 

5( س��ایر منابع توانایی را گردآوری کنید: همانطور که گفته ش��د شرکت های 
ب��زرگ با منابع مالی قدرتمند و نام و نش��ان تجاری محبوب از قدرت چانه زنی 
بس��یار خوبی برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار برخوردارند. بعنوان 
مثال شرکت زارا بعنوان معتبرترین زیر مجموعه ی گروه ایندیتکس اسپانیا که 
در زمینه ی تولید و توزیع پوشاک فعالیت می کند تمامی تامین کنندگان خود 
را با توجه تعهد آن به اصول و مبانی مس��وولیت اجتماعی ممیزی و رتبه بندی 
م��ی کن��د. با توجه به اینکه تولی��د کنندگان و تامین کنن��دگان رتبه اول برای 
رعایت این اصول ش��امل فیلتر آلودگی هوا و فاض��الب ، پرداخت بیمه تکمیلی 
کارکنان و غیره هزینه ی س��ربار باالتری دارند ، ش��رکت زارا قیمت باالتری را 
برای خرید یک پیراهن از تامین کننده ی متعهدتر می پردازد و بنابراین همین 
پیراهن را با قیمت باالتری در فروش��گاه خود با برچس��ب مربوطه که مش��خص 
کنن��ده ی رتبه ی تولید کننده اس��ت به فروش می رس��اند. به این ترتیب یک 
پیراهن با تمامی مشخصات مشابه با برچسب های C ، B ، A و D   متمایز شده 
و در فروشگاه زارا با چهار قیمت مختلف بعنوان مثال  20 یورو، 18 یورو، 16 یورو 
و 14 یورو عرضه می ش��ود. در نهایت حق انتخاب و قدرت چانه زنی مش��تریان 
در یک سیس��تم تولید و توزیع مستحکم و هوشمند به تولید کننده برای تعهد 

بیشتر به توسعه ی پایدار فشار وارد می کند. 

 

شكل 4( توسعه ی پايدار در شركت زارا

س��خن آخر اینکه چگونگی استفاده از منابع بسیار محدود شرکت های کوچک و 
متوس��ط به منظور ایجاد نتایج بزرگ و ش��گرف بخصوص در زمینه ی توسعه ی 
پایدار، چالش��ی بسیار بزرگ و جدی است. بسیاری از مدیران و بخصوص مدیران 
مالی این شرکت ها عالقه ایی به این مساله نشان نمی دهند چرا که می پندارند 
که صرف هزینه در توس��عه ی پایدار موجب انحراف منابع سازمان شده و کاهش 
منفعت و سود را در پی خواهد داشت. اما واقعیت این است که این نگرش فقط یک 
دیدگاه کوتاه مدت و شاید تنگ نظرانه می تواند باشد تجربه ی موفق شرکت های بزرگ 
و پیش رو در زمینه توسعه ی پایدار مانند شرکت یو پی اس، شرکت استارباکس 
و گروه ایندیتکس اسپانیا و نشان تجاری زارا نشان می دهد که با تدوین یک مدل 
خالقانه می توان توسعه ی پایدار را با نوآوری در سازمان مدیریت و تجمیع کرده 

و در نهایت از آن برای پیشبرد اهداف کالن بهره برداری نمود.  
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قراردادهاي نمايندگی
اگر اشخاص و شرکت های تجاری کلیه معامالت 
و روابط تجاري و شخصي خودرا با درنظرداشتن 
منافع مش��ترک، انصاف و حقیقت انجام دهند، 

سودسرشاري دریافت خواهند کرد.

موضوع فوق مي بایس��ت درزمان امضاء هرگونه 
ق��رارداد باالخص ق��رارداد نمایندگی، به عنوان 

سرلوحه طرفین قرارداد قرار گیرد.

اگر کلی��ه نمایندگان واصیله��اي طرف قرارداد 
مناف��ع مش��ترک خ��ود راب��ا انگی��زه باالی��ي 
درنظرداش��ته باش��ند، هردو طرف میتوانند به 

منافع نامحدودي درطی قرارداد دست یابند.

ق��رارداد نمایندگی، قراردادي اس��ت که روابط 
مبتني بر اعتماد بین هردوطرف برقرار میسازد، 
به طوریکه ط��رف اول قرارداد که اصیل خوانده 
میش��ود قبول میکند که نس��بت به کلیه اعمال 
انجام شده توس��ط طرف دوم به عنوان نماینده  
با امض��اي ق��رارداد نمایندگی، مل��زم و متعهد 
خواهد بود، گواینکه ش��خص اصیل از ابتدا خود 

طرف قرارداد واقع شده است.

قان��ون ش��ماره 5 ف��درال امارات که ب��ه منزله 
قانون مدني امارات اس��ت و خصوصا ماده 149 
بخش��ي از مقررات قانوني مربوط به قراردادهاي 
نمایندگ��ی را مقرر مي دارد. به موجب ماده یاد 
شده 149، یک قرارداد میتواند هم توسط اصیل 
هم نماینده وي منعقد ش��ود، مگر اینکه قانون 

خالف آن را مقرر نماید.

اشخاص خارجي که مایل به مشارکت تجاري در 
امارات هس��تند، ولي متمایل به حداقل سرمایه 
گذاری مي باش��ند، غالبا ب��ه نمایندگان تجاري 
جه��ت فروش کااله��اي خود مراجع��ه میکنند 
وازطری��ق قرارداده��ای نمایندگ��ی درام��ارات 

فعالیت می کنند.

قانون متداول حاکم ب��ر قراردادهاي نمایندگی 
درامارات، قانون فدرال ش��ماره 18 مصوب سال 
1981 مي باش��د ک��ه عموما به عن��وان قانون 

نمایندگی به شمار مي رود.

قانون ش��ماره 13 مصوب س��ال 2006 ، قانون 
1981 فوق را به طور کامل مورد اصالح قرارداد 
ولي مجدداً درس��ال 2010 فسخ شده ومقررات 

قانون شماره 1981 مورد تثبیت واقع شد.

البت��ه ش��ایان ذکر اس��ت که قوانی��ن فوق عام 
وتاح��دودي انتزاع��ي م��ي باش��د و ع��الوه بر 
قراردادهاي نمایندگی کلی��ه قرارداهاي فروش 
ازطریق اش��خاص ثالث را ش��امل مي شود و در 

برخي موارد نیز گنگ و نامفهوم مي باشد.

نمایندگی تجاري فوق الذک��ر به عنوان اعطاي 
نمایندگ��ی ازجانب اصی��ل به نماین��ده جهت 
توزی��ع، ف��روش، ارائه یا تهی��ه کاالها وخدمات 
درمحدوده خاص در قبال دریافت کمیسیون یا 

سودخاص مي باشد.

قان��ون نمایندگ��ی ف��وق دربرخ��ي مواردنیز 
مضیق  و محافظه کار اس��ت و از این رو الزم 
است هر اصیل خارجي که درنظردارد تجارت 
خ��ود را در امارات آغاز کند یا توس��عه دهد، 
قب��ل از ورود ب��ه هرنوع مناس��بات تجاري با 
نمایندگان ازمش��اوره حقوقي دراین خصوص 

بهره مند ش��ود.

هر فرد خارجي مي بایست قبل از انعقاد یاخاتمه 
قرارداد نمایندگی از موارد قانوني متنوعي مطلع 
ش��ود وقابل توجه ای��ن که ام��ارات مانند اکثر 
کش��ورها روش حمایتي نس��یت به شهروندان 

دراین زمینه دارد.

قانون ش��ماره 2 س��ال 2010 به منظور اصالح 
مق��ررات قانون ش��ماره 18 س��ال 1998 ابالغ 
ش��ده که نمونه آش��کاري از حمای��ت از حقوق 

نمایندگان تجاري درکشور امارات مي باشد.

ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه مطاب��ق قان��ون صرفا 
ش��هروندان اماراتي ویا شرکتهاي تحت مالکیت 
شهروندان اماراتي قادر به ارائه نمایندگی تجاري 
در امارات مي باشند و این موضوع نصریح قانون 

نمایندگی امارات مي باشد.

همچنی��ن ب��ه موج��ب قانون ف��وق، ق��رارداد 
نمایندگی مي بایس��ت منحصر به قلمرو کشور 
ام��ارات یعني یکي از امیرنش��ین ه��اي امارات 
باش��د.البته این قرارداد میتواند در کل امارات یا 

چند امیرنشین قابل اجرا باشد.

ق��رارداد نمایندگی تجاري مي بایس��ت دراداره 
ثب��ت نمایندگی تجاري که تحت نظارت وزارت 
اقتصاد در امیرنش��ین مربوطه می باشد به زبان 

عربی ثبت شود.

درص��ورت ثبت قرارداد مزب��ور نماینده مربوطه 
واج��د حقوق وامتیازاتي مانند ادعاي خس��ارت 

درمقابل شخص اصیل می گردد.

خاتمه این نوع ازقراردادها درعمل بسیار مشکل 
ب��وده وبه محض ثبت در وزارت اقتصاد واعطاي 
نمایندگی خاتمه قرارداد توس��ط اصیل بس��یار 

مشکل خواهد بود.

دراغلب م��وارد وزمان��ي که اصی��ل تصمیم به 
فسخ قرارداد نمایندگی دارد،مجبور به پرداخت 

خسارات به نماینده محلي مربوطه خواهد بود.

خس��ارات مورد نظ��ر دادگاه درای��ن خصوص، 
ماهوي بوده وعالوه بر خس��ارات قراردادي مورد 

حکم واقع میشوند.

به عالوه، محاس��به دقیق این خسارات در قانون 
به تفصیل بیان ش��ده وموضوع��ات مختلفي از 
س��وي دادگاه مي بایست درمحاس��به و تعیین 

خسارات مورد لحاظ واقع شود.

همچنین، مدت قرارداد نمایندگی و تالش��هاي 
نماینده درارتقاء کاالها وسود به دست آمده طی 
قرارداد نیز توس��ط دادگاه درمحاس��به خسارت 

مورد بررسي قرار می گیرد.

به همین علت، قانون فوق میتواند به نفع اصیل 
تلقي شده و نمایانگردرجه اي از انصاف و برابري 

قراردادهای نمایندگی و قوانین حقوقی آنها 

نویسنده:  ساناز جوادی ، زیشا ریضوی 

حقوقی

Ref: Sunil Thacker Associates-STA
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عربی باش��د.

البت��ه الزم به ذکر اس��ت که اگ��ر نماینده 
به وظائف خود به خوبي عمل کرده باش��د، 
اصی��ل هی��چ دلیلي ب��راي خاتم��ه قرارداد 
نخواه��د داش��ت واص��وال خاتم��ه چنی��ن 

قرارداهایی خالی ازوجه به نظر می رس��د.

قان��ون حاک��م ب��ر قرارداده��اي نمایندگی 
م��ورد اصالحات متعددي ب��ه منظور لحاظ 
موضوع��ات متع��دد و جلوگیری از نوس��ان 
بین حقوق اصیل ونماینده قرارگرفته است.

قبل از اعمال اصالحات قانونی درس��ال 2006 
خاتمه قرارداد ی��ا امتناع از تمدید آن تنها در 
ص��ورت ارائه دلیل موج��ه ممکن بود و موجه 
بودن دلی��ل تنها به تصمیم کمیته نمایندگان 

تجاري دروزارت اقتصاد بستگی داشت.

بع��د از س��ال 2006، قانون مج��ددا مورد 
اص��الح وتعدیل واقع ش��د که بدون ش��ک 
چش��م ان��داز ورود به بازار ام��ارات را براي 
اش��خاص اصیل خارج��ي جالب نم��ود ،به 
نوعي که احس��اس عدم حمایت وامنیت در 

بازارداخل��ی نکنن��د.

این تعدیل، راه بازگش��ت اش��خاص و شرکت 
ه��ای خارجی اس��ت ک��ه قب��ل از آن قادر به 
خاتمه قرارداد در تاریخ درج ش��ده در قرارداد  

بودند.

به عالوه، قانون مزبور حقوق قانوني براي هردو 
طرف قرارداد جهت دریافت خس��ارات مربوط 

به نقض یا قصور قانوني نیزمقررنموده است.

همانط��ور ک��ه ذک��ر ش��د، جهت تاس��یس 
وتوس��عه تجارت در امارات ،تعیین نماینده 
راه خوبي براي ورود به بازار مي باش��د که 
به هر صورت شایس��ته اس��ت ک��ه ازطریق 
قرارداد  ازطریق  تج��اري  نماینده  عملک��رد 
از مش��اوره حقوقي  نمایندگی وبهره مندي 
در تهی��ه ،بررس��ي ومذاک��ره قرارداده��اي 

مربوط��ه ص��ورت گی��رد.

اس��تقاده از وکیل در این خصوص تضمیني 
اس��ت که کلیه مق��ررات والزام��ات قانوني 
قراردادهاي  واج��راي  انعق��اد  ب��ه  مرب��وط 
نمایندگي کاماًل موردرعایت واقع ش��ده اند.
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ق��رارداد یک توافق نامه اس��ت ک��ه در صورت 
درخواس��ت یکی از طرفین می تواند در دادگاه 
الزم االج��را ش��ود. متعاقب��ا هنگام��ی که یک 
تواف��ق نام��ه در چارچ��وب قانون منعقد ش��ود 
الزم االجراس��ت.  بنابراین درک محتوا و عناصر 
یک قرارداد الزامیس��ت زی��را قراردادها در تمام 
معامالت تجاری نق��ش مهمی را ایفا می کنند. 
هنگامی ک��ه یک قرص نان را از س��وپرمارکت 
خریداری می کنیم م��ا وارد یک قرارداد خرید 
با صاحب فروشگاه می شویم و صاحب فروشگاه 
هم به نوبه خ��ود وارد یک قرارداد در مورد نان 
مذکور با تولید کننده نان می شود. ما همچنین 
وارد یک قرارداد هم با تولید کننده نان می شویم 
و طب��ق آن می توانیم در صورت وجود هر گونه 
کاس��تی، کیفیت پایین تر از حد استاندارد برای 
مصرف کننده یا هرگونه اطالعات گمراه کننده 
دیگ��ر وی را مس��ئول بدانی��م. بنابراین پش��ت 
هرگون��ه معامل��ه تجاری روزمره  ممکن اس��ت 

چندین قرارداد وجود داشته باشد.

مفاد مربوط به قراردادها به موجب قانون س��ال 
1971  )از این پس قانون گفته می ش��ود( وارد  
قوانین امارت دبی ش��دند. این قانون همچنین 
عطف به ما سبق هم داش��ت بنابراین می توان 
آن را برای قراردادهایی که از قبل بس��ته شدند 
هم اعمال نمود.  این مقاله به تحلیل قانون می پردازد 

و ب��ه عناص��ر الزم برای یک ق��رارداد معتبر در 
چارچوب قانون اشاره می کند.

طبق قانون ق��رارداد نوعی توافقنامه اس��ت که 
به واس��طه قانون الزم االجرا می باشد. ماده 12 
بیش��تر به شرح و تفصیل این مهم در مورد عقد 
یک ق��رارداد می پردازد. قان��ون این گونه بیان 
می کند. » برای عقد ی��ک توافقنامه به صورت 
قرارداد بایستی صالحیت شخص، رضایت و حق 
انتخاب طرفین به ش��رط یک وجه التزام قانونی 
برای یک منظور قانونی مشهود باشد  مگر آنکه 
بع��د از آن به صراحت بیان ش��ود ک��ه قرارداد 
نامعتبر اس��ت.«  بنابراین نتایج زیر را می توان 
برای یک قرارداد معتبر از قانون به دست آورد:

1. این یک توافقنامه است.
2. رضای��ت و حق انتخاب طرفین برای ورود به 

توافقنامه بایستی محرز باشد.
3. طرفین برای ورود به قرارداد بایستی ذیصالح 

باشند.
4. وجود وجه التزام قرار داد ضروری است.

5. قرارداد بایستی برای یک هدف قانونی منعقد 
شود.

6. قرارداد نبایستی در زمره قراردادهای نامعتبر 
که توس��ط قانون بیان داش��ته ش��ده است قرار 

گیرد.

اولین ش��رط برای ی��ک توافقنام��ه وجود یک 
س��ری پیمان همراه با وجه التزام است. بنابراین 
این یک پیمان برای انج��ام دادن یا ندادن یک 
فعل در ازای وجه التزام اس��ت. سوال مهمی که 
بایس��تی به آن پاس��خ داده ش��ود این است که 
چگونه یک پیمان ش��کل می گیرد، پاس��خ این 
سوال »پیش��نهاد( ایجاب( و »پذیرش )قبول(« 
اس��ت. ایجاب و قبول دو عنص��ر مهم برای یک 

قرارداد می باشند.  

پيشنهاد )ايجاب(
 قان��ون کلمه ایجاب را به ص��ورت » طرح یک 
پیش��نهاد برای انجام یا عدم انجام هرگونه فعلی 
همرا با رضایت طرف دیگر برای آن هدف خاص 
» بیان می دارد. در مثال س��وپرمارکت، مصرف 
کنن��ده هن��گام خرید قرص نان پیش��نهادی را 
مط��رح می کند ک��ه در ازای مبلغ درج ش��ده 
قرص نان رضایت صاحب فروشگاه را جلب کند. 
فهم این نکته ضروری اس��ت که نمایش اجناس 
به معنی پیش��نهاد نیس��ت بلکه ب��ه معنی یک 

فراخوان برای ارائه یک پیشنهاد است.

پیش��نهاد هنگامی کامل می ش��د که به اطالع 
طرف دیگر قرارداد برس��د. این اطالعرسانی می 
توان��د تنها قبل از پذی��رش طرف مقابل صورت 

پذیرد و نه بعد از آن.

ارکان ضروری برای یک قرارداد معتبر

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

حقوقی
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پذی��رش در قان��ون به این گونه تعریف ش��ده 
» اع��الم رضایت ش��خصی که به وی پیش��نهاد 
شده و به موجب آن پیش��نهاد مورد تایید قرار 
می گیرد. هنگامی که پیش��نهاد پذیرفته ش��د 
یک پیمان تلقی می گ��ردد.« بنابراین در مثال 
قرص نان صاحب فروش��گاه با ارائه صورتحساب 
پذیرش خود را از انجام این معامله در ازای مبلغ 
ذکر ش��ده نش��ان می دهد و تایید عنوان شده 
تبدی��ل به یک پیمان می گردد. پاس��خ به عهد 
هم توسط وجه التزام صورت می گیرد که همان 
هزینه قرص نان اس��ت، معامله در واقع توافقی 
است که در آن سوپرمارکت متعهد می شود که 
قرص نان را به ش��ما بدهدو در عوض به عنوان 
وجه التزام به عهد ش��ما موظفید که هزینه نان 

خریداری شده را بپردازید.

پذی��رش هنگامی کامل می ش��ود که ش��خص 
پیش��نهاد دهنده از پذیرش ط��رف دیگر مطلع 

گردد.

وجه التزام
لغ��ت وجه الت��زام در قانون به معن��ی انجام یا 
عدم انجام هر فعلی در گذش��ته، حال و یا آینده 
توسط متعهدله می باشد و هرکاری که متعهدله 
متعه��د به انج��ام با عدم انجام آن باش��د بنا بر 
قانون جزو مطالبه های شخص متعهد می باشد. 
در اینج��ا متعهدله به ط��رف معامله ای گفته 
می شود که پیشنهاد را قبول می کند و متعهد 
هم به طرف دیگری اشاره می کند که پیشنهاد 

را ارائه می دهد.

در مثال قرص نان  عهد فراهم کردن قرص نان 
وج��ه التزام برای مصرف کننده می باش��د و در 
طرف دیگر پرداخت هزینه قرص نان نیز عهدی 
اس��ت که بر عهده مصرف کننده می باشد و در 
واقع وجه التزام برای فروش��گاه می باش��د تا به 

موجب آن نان را به مشتری ارائه دهد.

یکی از مطالبی که بیان آن خالی از لطف نیست 
دانستن این مهم است که وجه التزام بایستی در 
چارچوب قانون باشد و ممنوعیتی توسط قانون 

نداشته باشد.

رضايت آزادانه طرفين
رضایت طرفین هنگامی آزادانه است که شرایط 

زیر در آن فراهم باشد.

1. هر دو طرف قرارداد اطالع کافی و فهم کامل 

از ماهیت معامله و واقعیت آن داش��ته باش��ند. 
هیچ یک از طرفین نبایستی مطلبی را در مورد 

معامله از دیگری پنهان سازند.

2. هیچگون��ه اجب��اری از ط��رف هیچک��دام از 
طرفین برای عقد قرارداد نبایستی وجود داشته 

باشد.

3. هیچک��دام از طرفی��ن نبایس��تی زیر فش��ار 
غیرفانونی و نامش��روع مجبور ب��ه عقد قرارداد 

شوند.

4. نبایستی تقلب و یا تحریکی صورت پذیرد.

5. نبایستی در محتوای اطالعات اولیه که منجر 
به عقد قرارداد می شود  اشتباهی وجود داشته 

باشد.

ق��راردادی ک��ه بدون رضای��ت آزادان��ه یکی از 
طرفین منعقد ش��ده باشد قابل فسخ توسط آن 

شخص است.

صالحيت طرفين
طبق قان��ون اق��رادی برای منعق��د کردن یک 
ق��رارداد ذیصالحن��د ک��ه دارای توانایی ذهنی 
کافی ب��رای درک ماهیت معامله و عواقب ورود 

به محتواي قرارداد را داشته باشند.

معیارهایی که نشان می دهد شخص، صالحیت 
عق��د ق��رارداد را دارد به ش��رح در قانون امده 
اس��ت که در قان��ون این ن��وع صالحیت اهلیت 

استیفانامبرده شده است :

1. بایس��تی به س��ن قانونی رس��یده باش��د.
2. ش��خص بایس��تی عاقل باش��د.

3. نبایس��تی توس��ط هی��چ قانون ی��ا دادگاه 
دیگ��ری از منعق��د کردن قرارداد نهی ش��ده 
باش��د. از لحاظ لغوی و فقهی اهلیت در مقابل 
حج��ر قرار میگی��رد. عدم اهلی��ت قانونی  در 
ه��ر صورت عدم اهلیت قانون��ی وقتی مصداق 
مییابد ک��ه در قوانین و مقررات به آن تصریح 
ش��ده باشد یعنی قانونگذار آن را تعریف کرده 
و ی��ا آنکه مص��داق آن را معین نم��وده و نیز 
ضمان��ت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته 
باش��د در غیر این صورت با وجود آنکه ممکن 
اس��ت ش��خصی بنا به دالیل متعددی از نظر 
بس��یاری از اشخاص محجور باشد و لیکن این 
ام��ر برای آنکه قانوناً ش��خص مزب��ور محجور 

ش��ناخته ش��ود کافی نخواهد بود

اهلیت یکی از احوال شخصیه می باشد زیرا از 
عوارضی اس��ت که موقعیت شخص را از حیث 
رواب��ط حقوق��ی، در داخل اجتماع مش��خص 
میکن��د. همچنین مقررات اهلیت مانند س��ایر 
احوال ش��خصی اساس��اً برخاس��ته از آداب و 
رسوم و اعتقادات قومی است. بنابراین اهلیت 
هر ش��خص ب��رای دارا ب��ودن و اعمال حقوق 
مانند سایر احوال ش��خصیه تابع قانون کشور 

متبوع آن ش��خص می باش��د. 

ه�دف   قانون�ی
هدف از عقد قرارداد بایس��تی قانونی باش��د و 
نبایس��تی ممنوعیت قانونی داشته باشد یا در 
تض��اد با یک��ی از قوانین موجود باش��د. هدف 
قرارداد نبایس��تی طرف دیگ��ر را فریب دهد یا 

منجر به فعل غیر قانوی گردد.

قراردادهای نا   معتبر
واضح اس��ت که توافقنامه هایی که طبق قانون 

نامعتبر باشند الزم االجرا نیستند

1. توافقانامه برای ممانعت از ازدواج.
2. توافقنامه برای جلوگیری از تجارت آزاد.

3. توافقنامه برای جلوگی��ری از فرآیند های قا    
نونی.

4. توافقنامه هایی که واضح نیستند و مبهم می 
باشند.

5. توافقنامه های مربوط به ش��رطبندی و غمار 
می باشند.

توافقنامه های که ذکر شدند الزماالجرا نیستند 
و بنابراین نمی توانند قرارداد معتبر تلقی شوند.

عبارت شیخ انصاری در مکاسب چنین است:

و اما الحقوق فان لم یقبل المعاوضه بالمال کحق 
الحضان��ه و الوالیه فالاش��کال، و کذا لو لم یقبل 
النق��ل کحق الش��فعه و حق الخی��ار، الن البیع 
تملی��ک الغیر و الینتقض ببی��ع الدین علی من 
هو علیه، النه المانع من کونه تملیکا فیس��قط. 
و لذا جعل الش��هید فی قواعده االبراء مرددا بین 

االسقاط و التملیک ...

و ام��ا الحقوق القابله لالنتق��ال کحق التحجیر و 
نح��وه فهی و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال فی 
الصل��ح اال ان فی جواز وقوعه��ا عوضا فی البیع 
اش��کاال من اخذ المال فی عوض��ی المبایعه لغه 
و عرف��ا مع ظهور کلمات الفقه��اء عند التعرض 
لش��روط العوضین و لما یصح ان یکون اجره فی 

االجاره فی حصر الثمن فی المال«
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ولی یادتان باشد که وقتی شرکت بزرگی که در 
آن کار م��ی کنید را با هدف راه اندازی کس��ب 
و کار کوچ��ک خود ت��رک کنید، خیلی وقت ها 
دلتان برای شرایط امن و راحت کارمندی، تنگ 
خواهد ش��د. خیلی ها آنقدر دلش��ان تنگ می 
ش��ود که ممکن هست غم باد بگیرند! و یا حتی 
بد تر از آن، ممکن اس��ت دست از پا دراز تر، به 
همان شغل کارمندی خود بازگردند. من پیشنهاد 
می کنم حتما از هم��ان روز اول که تصمیم به 
راه اندازی ش��رکت کوچک خ��ود گرفتید، برای 
این شرایط خیلی بد هم خودتان را آماده کنید.

خوش��بختانه، چنین روزهایی خیلی کم هستند 
و ب��ه ندرت پیش می آین��د. چابکی، چاالکی و 
انعطاف یک ش��رکت کوچک باعث می ش��ود تا 
این موضوع به بهترین تجربه زندگی شما تبدیل 

شود.

در حالیک��ه همه دور و بری های ش��ما به نوعی 
درگیر موضوع کسب و کارهای ضعیف و کوچک 
هستند و با این ایده که شرکتهای بزرگ با بزرگ 
شدن خودشان، در حقیقت در حال ارتکاب یک 
خطای استراتژیک بزرگ هستند، کلنجار می روند، 
ش��ما بای��د بیاموزید و در این ب��اره فکر کنید و 
بفهمید که ش��رکتهای بزرگ چ��ه چیزی را به 

درستی انجام می دهند.

بر خالف باور رایج��ی که وجود دارد، چیزهایی 

بسیاری هستند که یک شرکت کوچک می تواند 
از آنچه ش��رکت های بزرگ در حال انجام دادن 
آن هس��تند یاد بگی��رد. در ادامه س��ه مورد از 

مهمترین آنها ذکر می شود.

تعادل بين كار و زندگی شخصی
واقعیت این است که با وجود این که واحد منابع 
انسانی یکی از مهم ترین واحدهای شرکت های 
بزرگ اس��ت، ولی معموال آخرین واحد سازمانی 
که هر کسب و کار کوچکی آنرا در خود می پذیرد، 

همین واحد منابع انسانی است.

فرهنگ »انجامش بده« به این تفکر منجر شده 
اس��ت که ش��ما باید در تمامی اوق��ات بر روی 
کس��ب و کار کوچکی که راه ان��دازی کرده اید 

کار کنید.

ب��ا اینکه هیچ تردیدی در درس��ت ب��ودن این 
موضوع نیس��ت که افرادی که وارد فعالیت های 
مرتبط با راه اندازی یک کس��ب و کار کوچک 
می ش��وند، آگاهی دارند که در مقایس��ه با یک 
ش��رکت بزرگ، س��اعت های بیش��تری را کار 
خواهند کرد، ولی اگ��ر همه زمان های بیداری 
خود را در طول روز صرف انجام کار کنید نتیجه اش 
چی��زی جز ع��دم کارای��ی و »اثربخش نبودن« 

نخواهد بود.

بله، تعداد زیادی از شرکت های بزرگ به شدت از 

کارکنان خود کار می کشند، اما در این شرکت ها 
ساعت های مش��خصی برای کار و تعطیلی وجود 
دارد. شما یک دفتر کار دارید. کارهای محول شده 
ب��ه خودتان را انجام می دهید. محل کار را ترک 
می کنید. دفتر کار همان دفتر کار است، شرکت 

هم که متعلق به آنهاست.

ام��ا وقتی که پای یک کس��ب و کار کوچک در 
میان اس��ت و شما یکی از نخستین کارکنان آن 
هس��تید، این مرز نامشخص و محو می شود. به 
ه��ر ترتیب، خالق بودن و داش��تن انگیزه قوی، 
هنگامی که بیش از حد خس��ته هستید و بیش 
از اندازه کار کرده اید، دش��وار اس��ت. به همین 
دلیل اس��ت که من پیش��نهاد »کار کمتر از 60 
س��اعت در هفت��ه« را برای تیم ه��ای کوچک 
کاری، توصیه می کنم. یک کسب و کار کوچک 
در ارتباط مس��تقیم با اف��راد قرار دارد، و از بین 
بردن زندگی شخصی یک فرد در این فرآیند، به 

کسب و کار صدمه می زند.

نقدهای جامع از عملكرد كاركنان
بس��یاری از مردم چش��مان خود را بر روی این 
واقعیت که نقدهای عملک��رد کارکنان ضروری 
هس��تند می بندند. اما این گون��ه نقدها در هر 
ش��رکتی، و با هر ان��دازه ای ضروری هس��تند. 
هنگامی که ش��ما ب��رای ش��خص دیگری کار 
می کنید، یا آنها برای ش��ما کار می کنند، باید 
بدانید که آنها درباره عملکرد ش��ما چگونه فکر 

نویسنده: محمود بشاش

درس هایی که شرکت های کوچک می توانند از شرکت های بزرگ یاد بگیرند

ش��ما هم جزو آن دس��ته از کارآفرینان جوانی 
هس��تید که مثل یک پرنده در قفس، به اجبار 
و ب��ه هزار و یک دلیل، مثال چون پدر ش��ما از 
بچگی به ش��ما دیکته کرده، در یک شرکت به 

عنوان کارمند، در حال کار هستید؟
ش��ما هم مث��ل س��ایر کارآفرین��ان جوانی که 
در همین ش��رایط ش��ما در حال کار و فعالیت 
هستند، همیشه آرزو داشته اید که رییس خود 
باش��ید؟ از شرایط کار برای دیگران حوصله تان 
س��ر رفته و آرزوهای بس��یار بزرگ تری در سر 

دارید؟
با همه این ها، ش��اید قفس ش��ما آنقدر بزرگ 

اس��ت که فکر می کنید خ��روج از آن، خیلی 
ه��م به ش��ما آزادی پ��رواز بیش��تری نخواهد 
داد و همیش��ه دو دل هس��تید ک��ه آیا باید به 
همین نحوه کار و زندگی ادامه دهید و یا برای 
رس��یدن به اهداف بلند پروازانه خود، شرکت 
ب��زرگ فعل��ی را ت��رک کنید و کس��ب و کار 

کوچک خود را راه اندازی کنید؟
م��ن هم م��ی دانم که این یک حرکت بس��یار 
ترسناک هست. خیلی از پرنده هایی که بعد از 
مدتها زندگی در قفس، آزاد شده اند، نتوانسته اند با 
شرایط جدید خود را هماهنگ کنند و زندگی 

بسیار سختی را سپری کرده اند.

آیا ش��ما هم می ترسید که شاید با ترک محل 
کارتان در یک شرکت بزرگ و شروع یک کسب 
و کار کوچ��ک، تحمل ش��رایط جدی��د برایتان 
خیلی س��خت تر از آنچه که به نظر می رس��د 

باشد؟

ترک کردن یک شرکت بزرگ به قصد راه اندازی 
یک کسب و کار کوچک به این معنی نیست که 
از صفر صفر شروع کنید. صرف نظر از اینکه اندازه 
کسب و کار شما چقدر است، برخی از سیستم ها 
و خط مش��ی های این شرکت های بزرگ ارزش 

بکار گرفته شدن توسط شما را دارند.

مدیریت
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می کنند و آنرا درک 
کنید.

واقعی��ت  ی��ک  ای��ن 
اس��ت که اکثر شرکت 
های کوچ��ک، دارای 
فامیلی  س��اختارهای 
و خانوادگی هس��تند. 
ش��روع  در  حداق��ل 
اس��ت  ممک��ن  کار، 
شما، همس��رتان، پس��ر یا دخترتان و یکی دو 
نفر فامیل نزدیک، تنها کارکنان ش��رکت شما 
باش��ند. ولی این موضوع دلیل بر اینکه رفتار و 
عملکرد تک تک این افراد مورد نقد و بررس��ی 

قرار نگیرد، نیس��ت.

نقده��ای عملکرد به کارکن��ان این امکان را 
م��ی دهند که در حوزه های��ی که به آن نیاز 
دارن��د رش��د کنند. ایج��اد ی��ک فرآیند نقد 
عملک��رد که ب��ه کارکنان کمک م��ی کند تا 
بازخ��ور لحظ��ه ای از عملکرد خ��ود دریافت 
کنند، چیزی اس��ت که ش��رکت های کوچک 
می توانند از ش��رکت های بزرگ یاد بگیرند. 
یادت��ان باش��د که هر نوع سیس��تم بررس��ی 
نقد و عملکردی را در س��ازمان کوچک خود 
اس��تفاده کنی��د، حتما بای��د خودتان هم در 

لیس��ت کس��انی که نقد می ش��وند، باش��ید.

واکنش طبیع��ی به هر نوع انتق��ادی می تواند 

خش��م، افس��ردگی، نگران��ی، و دیگر ش��رایط 
ناس��ازگارانه روان شناسی باش��د. حقیقت تلخ 
است. ولی حقیقتی که در قالب نقدهای عملکرد 
ارائه می ش��ود، می تواند وضعیت یک شرکت یا 
حتی یک کس��ب و کار کوچک با تعداد کمی از 

اعضا را بهبود بخشد. 

نتايج، اهداف، و خطوط زمانی شفاف
باور عمومی بر این اس��ت که کس��ب و کارهای 
کوچک بدون یک اس��تراتژی مدون راه اندازی 
می ش��وند، چیزی ک��ه مردم آن را ب��ا انعطاف 
پذیری یا چابکی، مرتبط و همس��ان می دانند. 
به این معنی که همه چیز می تواند در هر زمان 

تغییر یابد یا اصالح گردد.

در نگاه آنها سیس��تم هدف گذاری یک شرکت، 
خشک، کس��ل کننده، و برای ش��رایط امروزی 
نامناسب اس��ت. آنها فکر می کنند که این طرز 
فکر که یک ش��خص باید خط سیر کسب و کار 
کوچک خ��ود را به دق��ت و با جزئیات بس��یار 

ترسیم کند، نامعقول است.

حقیقت این اس��ت که داشتن اس��تراتژی بلند 
م��دت همراه با ه��دف ها یا گام های ش��فاف، 
ضروری و در واقع کاهش دهنده مشکالت است. 
نتیجه زندگی کردن به صورت یک شخص فعال 
در زمینه کس��ب و کار که عملکردی واکنشی و 
لحظه ای به فراینده��ا دارد، چیزی جز نابودی 

قطعی نیست.
به نظر می رس��د که نوش��تن هر چیزی که در 
ح��ال برنامه ری��زی برای انجام آن هس��تید، به 
جای وقت گذاشتن برای اجرای آن، کاری بیش 
از حد »عالی« و غیر ضروری اس��ت و از طرفی، 
کاری بسیار خسته کننده هم است، ولی چنین 
روش��ی، امکان نظارت مس��تمر بر شیوه توسعه 

شرکت را فراهم می کند.

آیا افراد یا بخش های خاصی از شرکت مرتباً در 
دستیابی به اهدافشان با شکست مواجه می شوند؟ 
ش��ما م��ی توانید با اس��تفاده از سیس��تم های 
»مدیریت کار ارجاع شده«، دقیقاً این عناصر را 

مورد ارزیابی قرار دهید.

بله، من هم می دانم که ورود داده ها در سیستم 
های نرم افزاری، کاری خسته کننده است، ولی 
انجام آن در زمانی که برای ایجاد یک س��اختار 
واقعی و بادوام برای ش��رکت خود برنامه ریزی 
ک��رده اید، و مبنایی که ش��رکت با تکیه به آن 

می تواند رشد کند، ضروری است.

درس��ت اس��ت که اتکای بیش از اندازه به ورود 
داده ه��ا می تواند جل��وی خالقیت و نوآوری را 
بگیرد. چیزی که من دیده ام این است که تقریباً 
تمام سیستم هایی که بشر با آنها آشنایی دارد، 
نیازمند این هستند که شما تماس ها، کارها، و 
ای��ده ها را ثبت و ضبط کنید. غیر از این، راهی 

حت��ی اگر آنق��در جرات 
داشته اید که شرکتی که 
در آن کار م��ی کردی��د 
را با هدف شروع کسب 
و کار ش��خصی خود رها 
ک��رده اید، ب��از هم باید 
نیم نگاهی به گذش��ته و 
درسهایی که از آن زمان 
آموخته اید، داشته باشید
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برای بقای ش��رکت کوچک خود ندارید. ممکن 
هست شما کمی دیرتر، این واقعیت را درک کنید 
ولی مطمئن باشید که نمی توانید از آن فرار کنید.

با این وجود، اگر این سیستم ها به طور صحیح 
اس��تقرار یابن��د، می توانند در ش��فاف س��ازی 
اه��داف، اطمینان از اینکه فعالیت هر ش��خصی 
مشخص و واضح است و می داند که دیگران به 
انجام چه کاری مشغولند، اثربخشی فوق العاده 

ای داشته باشند.

م��ن از یک سیس��تم مخصوص ش��رکت خودم 
اس��تفاده می کنم، نه به گونه ای که مراقب 24 
س��اعته کارهایی که در ش��رکتم انجام می شود 
باش��م، بلکه ب��ه این ترتیب که هر ش��خصی، از 
جمله خود من، پاس��خگوی اقداماتش شناخته 

شود و از آنچه که اتفاق می افتد آگاه باشد.

چنین سیس��تمی در واقع یک��ی از مزیت های 
یک کسب و کار کوچک است. یک شرکت فوق 
العاده بزرگ مانند گوگل هرگز نمی تواند چنین 
سیس��تم کاماًل ش��فافی را به کار بگی��رد. البته 

هیچ کس��ی هم در سطوح پایین 
سازمانی شرکت گوگل نیازی به 
اینکه بداند ف��الن کارمند به چه 
کاری مشغول است ندارد. ولی در 
یک ش��رکت 5، 10، یا 15 نفره، 
چنین س��طحی از ش��فافیت می 
توان��د تکیه گاهی برای یادگیری 

و اطمینان به وجود آورد.

امروزه سیس��تم ه��ای مدیریت 
ها، حسابداری، خدمات  مشتری 
پس از ف��روش، مدیریت فعالیت 
ها و هم��ه انواع سیس��تم ها، با 
هزینه های بس��یار پایین بر روی 
ابرهای محاس��باتی متعددی در 
فض��ای آنالی��ن، قابل اس��تفاده 
هس��تند و ش��ما م��ی توانید بر 
اس��اس نیاز خود، بهترین آنها را 
برای شرکت کوچک خود انتخاب 

کنید.

هم��ه ما می توانیم ب��ا هیجان و 

احساس��ات بس��یار زی��ادی ادعا 
کنیم که کسب و کارهای کوچک 
بهترین کسب و کارها هستند. و 
اینکه ش��رکت ه��ای بزرگ هیچ 
کاری را انج��ام نم��ی دهن��د که 

ارزش زمان ما را داشته باشد.
ولی بای��د بدانی��م که اگ��ر آنها 
شرکت های بزرگی هستند، برای 
این بزرگ بودن اندازه آنها دلیلی 
وج��ود دارد. آنها سیس��تم هایی 

دارند که موثر عمل می کنند.
به جای بحث کردن درباره اینکه 
آنها در اش��تباه به سر می برند و 
شما عقل کل هس��تید، راهی را 
پیدا کنید تا ش��ما ه��م برخی از 
کارهای��ی را ک��ه آنه��ا -- به هر 
ش��یوه ای-- انجام می دهند به 
انجام برس��انید و بفهمید که چه 
عاملی س��بب موفقیت آنها شده 
اس��ت. آن عام��ل هم��ان راهی 
اس��ت که برای بزرگ شدن باید 

بپیمایید.

بسیاری از مردم 
چشمان خود را بر روی 
این واقعیت که نقدهای 

عملکرد کارکنان 
ضروری هستند 
می بندند. اما این 

گونه نقدها در هر 
شرکتی، و با هر اندازه 
ای ضروری هستند. 
هنگامی که شما برای 
شخص دیگری کار 

می کنید، یا آنها برای 
شما کار می کنند، باید 
بدانید که آنها درباره 
عملکرد شما چگونه 
فکر می کنند و آنرا 

درک کنید

مدیریت
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بازرسی PT يا مايع نافذ
یکي از روشهاي تشخیص ناپیوستگي ها یاعیوب 
س��طحي در فلزات، بازرسي PT یا مایع نافذ مي 
باشد. بازرسي به روش PT یکي از معمول ترین 
روش هاي آزمایش هاي غیرمخرب بش��مار مي 
آید که با مهارت و هزینه کمي نس��بت به س��ایر 
آزمایش هاي غیرمخرب مي توان آن را انجام داد.

 ترکهای س��طحی و منافذی که با چشم عادی 
قابل رویت نمی باشند بوسیله آزمون مایع نافذ 
)PT( شناسایی میشوند. این روش در شناسایی 
منافذ جوش کاربرد فراوانی دارد. قابل ذکر است 
که فوالدهای آس��تنیتیک )همچون اس��تنلس 
اس��تیل 316( و فلزات غیر آهن��ی که از روش 
ذرات مغناطیس��ی )MT( نمیتوان آنها را تست 

نمود از روش مایع نافذ ارزیابی میشوند.

آزمون مایع نافذ را به دو طریق ، با اس��تفاده از 
رنگ مرئی و فلورس��نت میتوان انجام داد.بدین 
صورت که ابتدا س��طح قطعه مورد نظر را تمیز 
و خشک مینماییم )سطح باید عاری از هرگونه 
ش��ی خارجی مثل براده ها باش��د تا مایع نافذ 

بخوبی داخل ترکها نفوذ نماید.(
 

س��پس بوس��یله مایع نافذ)Penetrant( سطح 
موردنظر را می پوش��انیم ک��ه میتوان این عمل 
را با اس��پری نمودن نافذ و یا غوطه ور ساختن 
قطع��ه درون ناف��ذ انج��ام داد.بر اث��ر خاصیت 
مویینگ��ی نافذ ب��ه درون ترکها نف��وذ میکند و 
برای اینکه از نف��وذ آن اطمینان حاصل نماییم 
مدتی را صبر کرده)حدود 30 دقیقه( و س��پس 

ماده نافذ اضافی را از روی سطح پاک میکنیم.
ظاهر کننده )Developer( که پودر سفید رنگی 
میباش��د را روی س��طح فوق اس��پری میکنیم.  
ظاهر کننده باعث میش��ود مای��ع نافذ از ترکها 
بیرون کش��یده ش��ود و درنتیج��ه رنگ بر روی 

سطح پس میزند.

س��پس بوس��یله بازرس��ی چش��می تحت نور 
س��فید )در صورت اس��تفاده از رن��گ مرئی( و 
ی��ا نور ماورابنفش )در صورت اس��تفاده از رنگ 
فلورس��نتی( نش��انه های رنگی ایجاد ش��ده را 
مش��اهده نموده و محل عیوب و ترکها مشخص 

میگردد.

در حقیق��ت براي انجام این تس��ت نی��از به 3 
اسپري نافذ، ظاهرکننده و پاک کننده داریم.

یکي از برندهاي تجاري معروف تامین کننده این 
 MAGNAFLUX اسپري ها )افشانه ها( شرکت

مي باشد.

استفاده های عمومی
شناس��ایی و تش��خیص محل عیوب سطحی در 

مواد بدون خلل و فرج
 

كاربردها
شناسایی ترک و منفذ در جوش

شناسایی عیوب سطحی در ریخته گری
شناس��ایی ترک ناش��ی از خس��تگی در اجسام 

تحت تنش
 

محدوديتها
جسم باید تقریبا س��طح غیر متخلخل و صافی 

داشته باشد.
 

زمان تخمينی جهت ارزيابی
کمتر از یک ساعت

آزمایشهای غیر مخرب در بازرسی فنی 

تهیه کننده: امیر حسین رخساری، عضو شورا و هیات تحریریه

مدیریت
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the President (Chairman of Assembly), 
Minister of Economic Affairs and 
Finance, Head of Management and 
Planning Organization, Minister of 
Commerce and a minister selected 
by the Cabinet.

Note 1: The Governor of the CBI 
is appointed on the basis of the 
President’s nomination, after being 
confirmed by the General Assembly, 
upon President’s decree.

Note 2: The Deputy Governor of 
the Central Bank is appointed on the 
basis of the Governor’s
nomination and after being confirmed 
by the General Assembly, upon 
President’s decree.

Paragraph F: The composition of 
the membership of the Money and 
Credit Council (MCC) is changed as 
follows:

- The Governor of the Central Bank 
of the Islamic Republic of Iran,

- The Minister of Economic Affairs 
and Finance or his Deputy,

- The Head of Management and Planning 
Organization or his Deputy,

- Two ministers, selected by the Cabinet,

- The Minister of Commerce,

- The Head of Iran Central Chamber of 
Cooperative,

- Two monetary and banking experts 
nominated by the Governor of the CBI 
and confirmed by the President,

- The Attorney General or his Deputy,

- The Head of the Chamber of 
Commerce, Industries and Mines,

- Representatives of the “Economic 
Affairs” and “Plan and Budget and Audit” 
Commissions of the Parliament as 
observer, selected by the Parliament.

Note: The Council will be chaired by 
the Governor of the CBI.

Paragraph G: To implement monetary 
policies, the CBI is authorized to use 
participation
papers or other similar instruments 
within the framework of Islamic 

 
 
 
 
 

Bank's	  Lending	  Rates	  for	  Transaction	  Contracts	  (Minimum	  expected	  lending	  rates	  for	  
participatory	  contracts)	  -‐	  Percent	  

Year	  

Manufactur
ing	  &	  
mining	  

Construction	  
and	  Housing	   Agriculture	  

Trade	  &	  
Services	   Exports	  

1363	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1364	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1365	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1366	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1367	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1368	   6	  -‐	  12	   8-‐	  12	   4	  -‐	  8	   8-‐	  12	   -‐	  

1369	   11	  -‐	  13	   12	  -‐	  14	   6	  -‐	  9	   17	  -‐	  19	   -‐	  

1370	   11	  -‐	  13	   12	  -‐	  16	   6	  -‐	  9	   18	  (min)	   -‐	  

1371	   13	   12	  -‐	  16	   9	   18	  (min)	  
18	  and	  
over	  

1372	   16	  -‐	  18	   12	  -‐	  16	   12	  -‐	  16	   18	  -‐	  24	   18	  

1373	   16	  -‐	  18	   15	   12	  -‐	  16	   18	  -‐	  24	   18	  

1374	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1375	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1376	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1377	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16,	  18,	  19	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1378	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16,	  18,	  19	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1379	   17	  -‐	  19	   15	  -‐	  16,	  18,	  19	   13	  -‐	  16	   22	  -‐	  25	   18	  

1380	   16	  -‐	  18	   15,	  16,	  17,	  19	   14	  -‐	  15	   23	  (min)	   18	  

1381	  	   15	  -‐	  17	   14,	  15,	  16,	  18	   13	  -‐14	   22	  (min)	   17	  

1382	  	   16	   15,	  18,	  21	   13.5	   21	  (min)	   16	  	  

1383	  	   15	   15,	  18,	  21	   13.5	   21	  (min)	   14	  

1384	  	   16	   15	  -‐	  16	   16	   16	   16	  

1385	  	   14	   14	   14	   14	   14	  

1386	  	   12	   12	   12	   12	   12	  

1387	  	   12	   12	   12	   12	   12	  

1388	  	   12	   12	   12	   12	   12	  

1389	  	   12	  and	  14	  

1390	  
11	  and	  14	  

14	  and	  15	  

Banks' Lending Rates for Transaction Contracts

Bank's Lending Rates for Transaction Contracts (Minimum 
expected lending rates for participatory contracts) - Percent
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Monetary Policy Instruments in Iran

In implementing monetary policy, the 
Central Bank can directly resort to its 
regulating power or affect money market 
conditions indirectly as issuer of high-
powered money (notes and coins in 
circulation and deposits held with Central 
Bank). On this basis, two different monetary 
policy instruments are being utilized: direct 
instruments (with no reliance on market 
conditions) and indirect instruments 
(market-oriented):

1. Direct Instruments

1.1. Banking profit rates - With the 
implementation of Usury-free Banking Law 
and the introduction of contracts with 
fixed return and partnership contracts, 
the regulations pertaining to determination 
of profit rate or expected rate of return 
on banking facilities and the minimum 
and maximum profit rate or expected 
rate of return, as is stipulated in the by-
law of the Usuryfree Banking Law, are 
determined by the Money and Credit 
Council (MCC). Moreover, the CBI can 
intervene in determining these rates both 
for investment projects or partnership and 
for other facilities extended by banks.

1.2. Credit ceiling – According to Article 
14 of the Monetary and Banking Law of 
Iran, the CBI can intervene in and supervise 
monetary and banking affairs through 
limiting banks, specifying the mechanisms 
for use of funds and determining the ceiling 
of loans and credits in each sector.

2. Indirect Instruments

2.1. Reserve requirement ratio: 
Reserve requirement ratio (RRR) is 
one of the CBI’s indirect instruments 
of monetary policy. Banks are obliged 
to deposit part of their liabilities in the 
form of deposit with the CBI. Through 
increasing/decreasing this ratio, the CBI 
contracts/expands the broad money. 
According to Article 14 of the Monetary 
and Banking Law of Iran, the CBI is 
authorized to determine RRR within 
10 to 30 percent depending on banks’ 
liabilities’ composition and field of 
activity.

2.2. CBI Participation Papers: 
Appropriate implementation of monetary 
policies by the CBI is done through open 
market operations, which provide the 
required flexibility in liquidity management 
and intervention in the money market. 
Following the implementation of 
the Usuryfree Banking Law, tailoring 
appropriate Sharia-based instruments for 
the development of open market operations 
in the context of liquidity management 
and affecting money and capital market 
became a necessity. Utilization of bonds, 
owing to its fixed interest rate nature, 
is prohibited according to Islamic Sharia; 
however, utilization of participation 
papers and investors’ partnership in 
economic activities and payment of profit 
is encouraged. According to the 3rd FYDP 
Law, the CBI was authorized to issue 
participation papers through the MCC 
approval. However, based on the 4th FYDP 
Law, issuance of Participation Papers by 
the CBI is authorized upon the approval 
of the Parliament. By using this instrument, 
the CBI could affect broad money (M2) 
through monetary base, thereby controlling 
the rate of inflation.

2.3. Open deposit account (ODA): 
One of the bold measures taken for the 
efficient utilization of indirect monetary 
instruments in the framework of the 
Usury-free Banking Law is to allow banks 
to open a special deposit account with the 
CBI. Regulation on ODA was approved by 
the MCC at the end of 1377 (1998/99). 
The main objective of this plan was the 
adoption of appropriate monetary policies 
to control liquidity through absorption of 

Banking System and the 4th FYDP 
Major Monetary Policies in the 4th 
FYDP Law 

Article 2, Paragraph B: To create 
financial and budgetary discipline during 
the course of the Plan, monetizing budget 
deficit through borrowing from the CBI 
and the banks is prohibited.

Article 10:
Paragraph A: Since the beginning of the 
4th FYDP, allocation of banking facilities (by 
various economic sectors and regions) and 
priorities given to sectors and regions shall 

be carried out through encouragement of 
the banking system by using cash subsidy 
and administered funds with the approval 
of the Cabinet.

Paragraph B: Requiring banks to extend 
facilities at lower rates, within the framework 
of Islamic contracts, shall be allowed if the 
difference between the lower rates and 
the official determined rate is financed 
through subsidies by the government or 
administered funds. Reserve requirement 
ratios for commercial banks, private banks 
and non-bank credit institutions are unified 
at the rate of weighted average of reserve 
requirement ratio at the end of 1382.

Paragraph C: 
1. To enhance economic growth, curb 
inflation and improve the efficiency of 
the banking system’s financial resources, 
the government is required to reduce its 
indebtedness to the CBI and banks during 
the 4th FYDP through the inclusion of 
repayments in the annual budgets.

2. During the course of the 4th Plan, at least 
25 percent of banking facilities shall be
allocated to agriculture and water sector 
in coordination with relevant executive 
bodies.

3. Increase in the outstanding of directed 
credits during the 4th FYDP period shall 
be reduced by 20 percent on average per 
annum compared to the approved figure 
for 1383.

4. The government is obliged to take 
initiatives regarding the establishment of
electronic banking system and putting into 
operation the national and international
electronic banking services and payment 
systems in all banks and for all clients.

Paragraph D: To create a competitive 
environment free from monopoly in 
the banking system and to economize 
the operation of public institutions and 
organizations, enterprises, entities and 
municipalities, the mentioned enterprises 
are authorized to select the agent bank 
themselves to receive banking services.

Paragraph E: The composition of the 
General Assembly of the Central Bank of the 

Economy

BRIEF INTRODUCTION TO IRANIAN BANKING SECTOR 

Farideh Tazhibi Banking Expert
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approved in 1362, with the approval of the 
Parliament.

Paragraph H: 
In order to maintain public confidence in 
the banking system, the system of deposits 
insurance is being created, and the Ministry of 
Economic Affairs and Finance is required to 
put into effect the necessary legal measures 
by the end of the first year of the 4th FYDP.

Article 13:

B: The government is obliged to:

1. Schedule the repayment of external 
debts (short- and medium-term) in a 
way that their repayment would not 
exceed 30 percent of government foreign 
exchange revenues by the end of the last 
year of the 4th FYDP (excluding buyback 
agreements). Priority will be given to long-

term debts.

2. Arrange the repayment of external debts 
during the course of the 4th FYDP in a 
way that their net current value would not 
exceed $30 billion in the last year of the 4th 
FYDP,

excluding debts due to contracts subject 
to Foreign Investment Promotion and 
Protection Act.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Term	  Investment	  Deposit	  Rates	  (Provisional)	  -‐	  Percent	  

Year	   Short	  -‐	  term	  
Special	  short-‐term	  

(6-‐months)	   One	  Year	   Two	  Year	   Three	  Year	   Four	  Year	   Five	  Year	  

1363	   7.2	   -‐	   9	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1364	   6	   -‐	   8	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1365	   6	   -‐	   8.5	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1366	   6	   -‐	   8.5	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1367	   6	   -‐	   8.5	  	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1368	   6	   -‐	   8.5	  	  	  long	  term	  deposits	  (one	  year	  and	  over)	  

1369	   6.5	   -‐	   9	   10	   11	   -‐	   13	  

1370	   6.5	   -‐	   9	   10.5	   11.5	   -‐	   14	  

1371	   7.5	   -‐	   10	   11.5	   13	   -‐	   15	  

1372	   8	   -‐	   11.5	   13.5	   14.5	   -‐	   16	  

1373	   8	   -‐	   11.5	   13.5	   14.5	   -‐	   16	  

1374	   8	   10	   14	   15	   16	   -‐	   18.5	  

1375	   8	   10	   14	   15	   16	   -‐	   18.5	  

1376	   8	   10	   14	   15	   16	   -‐	   18.5	  

1377	   8	   10	   14	   15	   16	   -‐	   18.5	  

1378	   8	   10	   14	   15	   16	   -‐	   18.5	  

1379	   8	   10	   14	   15	   16	   17	   18.5	  

1380	   7	   9	   13	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   17	  

1381	  	   7	   9	   13	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   17	  

1382	   7	   9	   13	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   17	  

1383	  	   7	   9	   13	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   17	  

1384	  	   7	   9	   13	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   13	  -‐	  17	  	   17	  

1385	  	   7	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   16	  

1386	  	   7	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   7	  -‐	  16	  	   16	  

1387	  	  
9	  (Max)	  

Based	  on	  bank	  
recommendation	  
&	  CBI	  confirmation	  

15	  (Max)	   16	  (Max)	   17	  (Max)	   18	  (Max)	   19	  (Max)	  

9	   16	   17.25	   17.5	   18	   18.5	   19	  

1388	  	   9	   12	  ∆	   14.5	   15.5	   16	   17	   17.5	  

1389	   6	  	   8	  and	  11	  	   14	   14.5	   15	   16	   17	  
1390	   6	  	   8	  and	  10	  	   12.5	   13	   14	   14.5	   15	  

Based	  on	  banks	  and	  credit	  institutions'	  discretion	  (13)	   	  	  
	  

Term Investment Deposit Rates (Provisional) 

Term Investment Deposit Rates (Provisional) - Percent
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Management

Airplanes, Trains, Automobiles and 
now…….. Drones! …..No saying “no” 
to the future! The hullaballoo about an 
errant drone that nearly collided with a 
US Airways jet near Tallahassee Regional 
Airport has the fear-mongers clucking.

Regulators and regular Joes are trying 
to come to grips with the consequences 
of a new technology and the clamor is 
predictable. There are cries to ground 
all drones, limit flight paths, and insist 
on licensed operators. The outcry has 
been amplified by the US Airways pilot’s 
ominous description of the drone as “a 
camouflaged F-4 fixed-wing aircraft that 
was quite small.”

Something bad will happen with a drone. 
The prognosticators will say it's only 
a matter of time before one flies into 
a crane operator’s cab or drops onto 
a stroller housing triplets, chewing on 
baby bagels. These incidents will provide 
a field-day for headline writers and may 
even cause CNN to break away from its 
hunt for the missing Malaysian Airlines 
plane. But something bad always happens 
with a new technology. Take planes, trains 
and automobiles – if not necessarily in 
that order.

When the first train inaugurated the 
35-mile long Liverpool to Manchester 
railway line in 1830, it did so over the 
objections and to the despair of the 
local canal operators. It caused more 
than despair for a Member of Britain’s 
Parliament, who made the mistake of 
stepping into the path of the oncoming 
train which was rushing along at 24 mph 
– about 12% of the maximum speed of 

today’s Beijing to Shanghai express – and 
became the first person to spread-eagle 
himself across a row of sleepers. Imagine 
if the scaremongers had got their way at 
that point – before drivers had got into 
the habit of blowing whistles or, more 
importantly, before all sorts of railway 
safety mechanisms had been developed 
such as cambered tracks; signal boxes; 
articulated carriages; safety brakes; kill 
switches, electronic brakes and level 
crossings.

As automobiles appeared, the 
caterwauling was similar. People were 
afraid the engines would scare horses 
and, in Britain, early cars were forbidden 
to travel faster than 4 mph and were 
escorted by men carrying flags. The first 
fatality occurred in 1896 when a laborer’s 
wife was killed by a vehicle, driven by a 
man (who, at that point, was not required 
to hold a license), traveling, according to 
an eyewitness, “as fast as a horse could 
gallop." This, lest it not be obvious, 
was long before the time of automatic 
transmissions, safety belts, airbags, 
collapsible fenders and steering columns, 
pedestrian crossings, traffic lights, double-
yellow lines, crash barriers, drivers 
licenses’, traffic courts, the National 
Highway Traffic Safety Administration and 
the 250 million cars that are registered in 
the United States.

Nobody who was present when Orville 
Wright survived the first fatal air crash 
in 1908 after his plane “came down like 
a bird shot dead in full flight” could have 
dreamed that just over one hundred 
years later Sully Sullenberger would land 
a twin-jet Airbus A320 down the middle 

runway of the Hudson River without 
the loss of any of its 155 passengers and 
crew. But then again, the 2,000 spectators 
present when part of the propeller of 
Wright’s plane disintegrated could also 
not have imagined a time when almost 
100,000 flights a day would take off or 
when composite fuselage materials, 
de-icing equipment, pressurized cabins, 
automatic pilot systems, head-up displays, 
the FAA, Jeppersen flights plans and the 
other accouterments of modern aviation 
would become standard.

Decades from now, drones will be just 
as much a part of life as trains, airplanes, 
automobiles, trucks, helicopters, farm 
tractors, combine harvesters, high-speed 
ferries and fork-lifts are today.
The adventurous aren’t holding back or 
waiting for the FAA. Mechanics are using 
drones to inspect the wings of parked 
airplanes. Farmers deploy them to inspect 
their fields and herd cattle. Realtors and 
videographers use them to shoot video 
to market properties and film weddings.
And Jeff Bezos’s idea for turning drones 
into delivery vehicles safely cruising 
in the uncongested air above cities is 
highly plausible. Delivery drivers might 
find this an unlikely prospect, but then 
again, workers who painted Model Ts 
would not have dreamed they would be 
replaced by robots.

By: M.  Moritz, Chairman: Sequoia Capt. 

Supporting link: http://www.nydailynews.
com/news/national/airliner-collided-
drone-fla-airport-faa-article-1.1786690

FEW WORDS ON NEW TECH. ADVANTAGES & HASSLES

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board
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Mr. Mortazavi was born in 1961 and studied Alborz High School, one of the first modern high schools in Asia and Middle East, 
built by Americans, named after the Alborz mountain range north of Tehran. He continued his studies in US up to 1977 then 
returned to Iran during the beginning of Iran – Iraq war and got seriouse injuries while joining the front line of war. During the 
post war development phase, he got involved in private sector with aim of expansion of his investment to various sectors from 
electronics & telecome R&D to food industries and chairing Tehran house of Industries and Mines. Currently, he is General 
Secreteray of “Iran house of Industry and mines” and he has a well established network of private sector eneterorenours and 
manufacturers in Iranian Business Society.

Through IBC members’ network, he was invited on May luncheon gathering event of IBC in Dubai. His speech was mainly 
focused to explain current position of private sector and its outlook with respect to latest agreement between Iran and 5+1. 
As followed a summary of his presentation in IBC event has been explained.

IRAN’S ECONOMY PRIVATE SECTOR, THE ROAD AHEAD

Mohammad Reza Mortazavi   |   Guest Speaker of IBC May Luncheon Event

Why the time is now to invest in Iran?

o Domestic advantages of Iran’s market for private 
investors
 
According to the latest statistical census, more tha 70% 
of population are below the age of 39 which gives a huge 
consuming potential for as of market demand point of view. 
The young populatin is educated and more than 76% of 
the young population (Below 29) are studying or already 
graduated hence the majority of the population are highly 
educated, young and talented. Furthurmore, with respect to 
the availability of engineers and science graduates, Iran would 
clearly stands out among other Middle Eastern countries.  
Also, Iran could be considered as a stable country which is 
not prone to civil strife due to it’s rather ethnic homogeneity. 
It has highest proven gas reserves on earth and it has 3rd of 
4th largest proven Oil reserves. Iran has stable government 
elected through internationally acknowledged and validly 
organized election.

o International benefits of Iran’s market for private 
investors

The upcoming inevitable end of sanctions will enable Iran 
to return to its rightful position amongst the community of 
nations and it could  be the biggest addition to the international 
economy since the re-integration of the Eastern Europe 
block nations after the fall of the Berlin wall. Abundance of 
the natural resources added to the readily available pool of 
educated professionals makes for a recipe of success while 
the Western Countries will need Iran’s assistance in bringing 
the stability to Iraq and Afghanistan hence a more cooperative 
attitude toward Tehran. By increasing conflict between Russia 
and Europe, European need to identify an abundant source 
of Energy which could be taken Iran as a vital partner for the 
west. Iran is a vital transit of energy resources to central Asia 
which is economically feasible to transport energy to the 
world market and it is geographically ideally positioned as a 
gateway to Central Asia’s Market.

o Iran’s Economy - Assessment

Economy
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spi. Please note that due to a variety 
of changes made to this year’s index 
including the number of countries 
covered, the 50-country 2013 Social 
Progress Index is not comparable to 
the 2014 Social Progress Index.
 
About the Social Progress Imperative
The Social Progress Imperative’s 
mission is to improve the lives of people 
around the world, particularly the least 
well off, by advancing global social 
progress by: providing a robust, holistic 
and innovative measurement tool—the 
Social Progress Index (SPI); fostering 
research and knowledge-sharing on 
social progress; and equipping leaders 
and change-makers in business, 
government and civil society with new 
tools to guide policies and programs.
 
Financial Support
The Social Progress Imperative is 
registered as a nonprofit organization 
in the United States, and is grateful to 
the following organizations for their 
financial support: Cisco, Compartamos 
Banco, Deloitte Global, Fundación 
Avina, The Rockefeller Foundation, and 
the Skoll Foundation. 
 
What is social progress?
Social progress is defined as the 
capacity of a society to meet the 
basic human needs of its citizens, 
establish the building blocks that allow 
citizens to improve their lives, and 
create the conditions for individuals 
and communities to meet their full 
potential.
 
*GDP per capita definition
The Social Progress Index uses the 
World Bank definition: “GDP per capita 
based on purchasing power parity (PPP). 
PPP GDP is gross domestic product 
converted to international dollars 
using purchasing power parity rates. 
An international dollar has the same 
purchasing power over GDP as the U.S. 
dollar has in the United States. GDP at 
purchaser's prices is the sum of gross 
value added by all resident producers 
in the economy plus any product taxes 
and minus any subsidies not included 
in the value of the products. It is 
calculated without making deductions 
for depreciation of fabricated assets 
or for depletion and degradation of 
natural resources. Data are in constant 
2005 international dollars."http://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.KD



info@ibc.aewww.ibc.ae39

13
93

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
ل، 

 او
ره

شما
م، 

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
1  

     
Ap

ril
 &

 M
ay

     
  2

01
4

-  Eight MENA countries included in the 
Social Progress Index ranking for 2014
 
- Social Progress Index enables better 
understanding of worldwide progress 
and growth
 
 
Economic growth does not always result 
in social progress, according to a major 
new global index, the Social Progress 
Index, published by the nonprofit Social 
Progress Imperative, and released last 
week at the Skoll World Forum on 
Social Entrepreneurship. For Middle East 
countries in the 2014 Social Progress 
Index , the UAE ranks 37th followed 
closely by Kuwait in the 40th position, 
Saudi Arabia 65th, Jordan 75th, Lebanon 
83rd, Egypt 84th, Iraq 118th and Yemen 
125th. Among the 132 countries rankings, 
the top 5 are: New Zealand, Switzerland, 
Iceland, Netherlands and Norway.
 
The Social Progress Index 2014 ranks 
132 countries based on their social and 
environmental performance. Higher GDP 
per capita does bring benefits, particularly 
on ‘Basic Human Needs’ but rising 
incomes do not guarantee improvement 
on ‘Ecosystem Sustainability’, ‘Health and 
Wellness’ and ‘Opportunity’.
 
The Social Progress Index, created by a 
team led by Professor Michael E. Porter 
of Harvard Business School, is designed 
as a complement to GDP and other 
economic indicators to provide a more 
holistic understanding of countries’ 
overall performance.
 
Professor Michael E. Porter said: “Until 
now, the assumption has been that there 
is a direct relationship between economic 
growth and wellbeing. However, the Social 
Progress Index finds that all economic 
growth is not equal. While higher GDP per 
capita is correlated with social progress, 
the connection is far from automatic. For 
similar levels of GDP, we find that some 
countries achieve much higher levels of 
social progress than others.”
 
“Deloitte is collaborating globally with 

the Social Progress Imperative and 
others because we believe business has a 
role to play in helping address and solve 
the world’s critical issues and the Index 
is a tool that can ignite collective action 
from business, government and society,” 
said Omar Fahoum, chairman and chief 
executive of Deloitte Middle East.
 
The Social Progress Index does show 
a broad positive correlation between 
economic performance, (measured in 
GDP per capita) and social progress. 
Countries with higher incomes tend 
to enjoy greater social progress: New 
Zealand ($25,858 *GDP per capita) ranks 
highest in the Index while Chad ($1,870* 
GDP per capita) ranks lowest.
 
For lower income countries, economic 
growth will not necessarily result in 
significantly improved social progress. 
For example, on ‘Personal Safety’, it’s only 
when countries reach high-income status 
that homicide rates, violent crime and 
traffic deaths seem to significantly reduce, 
but even then there is a wide spread of 
variation between these high-income 
nations. Until then the improvements 
in ‘Personal Safety’, between low -and 
middle- income countries, remains 
stubbornly limited.
 
Main findings of the Social Progress Index:
 
1. Global findings

− New Zealand is this year’s top 
performing country.

− The Netherlands is the best performing 
country in European Union.

− Canada is the best performing G8 
country.

− The United States finishes 16th behind 
Canada (7th) and the UK (13th).

− Russia ranked 80th in the Index, below 
the Ukraine (62nd) and Georgia (66th).

− Slovenia and Estonia are Europe’s big 
success story, scoring better than France, 

Spain and Italy. Of the big EU countries 
Italy is a big under-performer, also coming 
in behind former Soviet bloc countries 
such as the Czech Republic, Slovakia and 
Poland.

− Costa Rica and Uruguay are the star 
performers in Latin America.

− Brazil is the top of the BRICS, followed 
by:  South Africa, Russia, China, and India.
 
2. Middle East findings

− The Social Progress Index ranking for 
the Middle East countries included in 
2014 are: UAE (37th), Kuwait (40th),  Saudi 
Arabia (65th),  Jordan (75th), Lebanon 
(83rd),  Egypt (84th),  Iraq (118th) and 
Yemen (125th)

− Excluding Yemen and Iraq, all Middle 
East countries outrank China in the Social 
Progress Index

− United Arab Emirates (37th) and Kuwait 
(40th) rank ahead of the BRICS countries 
(Brazil (46th), South Africa (69), Russia 
(80th), China (90th) and India (102th))

− Kuwait is third from the top in terms of 
GDP among the 132 countries

− Saudi Arabia ranks first among the 132 
countries in lowest suicide rate (deaths 
per 100,000)

− Lebanon ranks 25th in terms of life 
expectancy among the 132 countries and 
the highest rank for the Middle East in the 
report

− Jordan ranks first in lowest homicide rate

− Iraq ranks 12th among the 132 countries 
in lowest suicide rate (in terms of deaths 
per 100,000)
 
 
Notes to editors:
 
2014 Results
The full, interactive dataset from 
the Index is available at: http://www.

MENA ECONOMIC GROWTH

Source: www.deloitte.com

MENA economic growth “does not automatically” lead to social advancement

Economy
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Economy

The road to European recovery will be difficult, and Europe 
faces the prospects of a lost decade.

While the economic and financial situation in the eurozone 
has significantly improved in the past few months and the euro 
seems safe.  Nevertheless, the overall picture is mixed.  On the 
plus side, the eurozone is out of recession and expected to 
grow by 0.75-1.0% this year.  The weakest countries’ economies 
have bottomed out, Greece and Portugal are back on the 
financial markets and tail risks have abated. Three years of severe 
austerity measures have restored fiscal health and external 
accounts balance in the five crisis countries. However, these 
positive developments mask both the fragility of the recovery 
in the short term, as well as longer-term deep-seated problems.  

Fig.1 Eurozone Economic Performance-Crisis Five

Fig. 2 Eurozone Economic Performance-Core Countries

Recent GDP growth data for the first quarter of 2014 show 
stark differences among the core countries and the periphery, 
as well as within the core.  While Germany has kept on 
growing at a robust pace (0.8% quarter-on quarter), France 
stagnated, the Netherlands slipped into recession and output 
in Italy, Portugal and Greece continued to shrink.    At the 
same time, some of the heady optimism about a stabilization 
of the financial situation in the five crisis countries—Greece, 
Spain, Portugal, Ireland and Italy—has abated and financial 
markets have shown greater skepticism  about the periphery’s 
prospect, with a recent sell-off of Italian, Spanish, Greek and 
Portuguese sovereign bonds. 

Fig. 3:  Eurozone GDP Has Yet to Recover  

Overall, a full European recovery will take years, and will require 
much faster growth. Fiscal stabilization in the periphery has 
been achieved through severe austerity measures, leading to 
economic recession and record unemployment levels.  Economic 
output has yet to recover to pre-crisis levels (Germany is the 
exception). In the five crisis countries (Greece, Spain, Portugal, 
Ireland and Italy), aggregate output is 14% below pre-crisis 
levels. As I showed in a previous blog, sovereign debt continues 
to increase in both absolute and relative terms.  With deflation 
a real threat, the European Central Bank is on notice to cut 
interest rates further from their already low levels and embrace 
quantitative easing.

Fig. 2 Output Loss-Crisis Five

While Europe and the eurozone are strong enough to continue 
to limp along, ultimately, the resolution of Europe’s economic 
problems will require strong political leadership and policy 
coordination in the key core countries. Both are sorely lacking. 
On this front, Europe is facing more of an existential crisis.  The 
Ukraine crisis underscored Europe’s inability to act collectively 
on a critical geopolitical threat, its energy dependence on 
Russian gas.  The expected gains of ultranationalist, extreme-
right and anti-European parties at the upcoming European 
Parliament elections could further undermine the traditional 
parties and weaken the governments’ ability to introduce badly-
needed structural reforms.  A difficult challenge indeed!

EUROPE’S LOST DECADE?

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



رستوران ایرانی شهرزاد بازگشایی شد.
بازگشایی مجدد رستوران ایرانی شهرزاد  واقع در هایت ریجنسی دبی پس از نوسازی و حفظ زیبایهای خود. 
همراه با موزیک زنده توسط هنرمندان با سابقه ایرانی وسراشپز معروف رستوران شهرزاد اقای ابراهیم نوروزی 

باغذاهای اصیل و طعم های لذیذه  کبابها   . خورشت ها و نان تازه تنوری

پس  با ما باشید تا  مهمان نوازی گرم ایرانی را  تجربه کنید.
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