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پیام رییس شورا

ورا ر  ا م ی  ا  وان

ند ماه از استقرار دولت جدید در ایران می گذرد، جناب آقای روحانی با  ی سال و 
ابانی آن را به مردم ایران نشان داد و  ره انت کلیدی که از جیب خود در آورد و در منا
اعالم نمود که با این کلید میتوان قف هایی را بر اقتصاد ایران زده شده باز کرد، مردم 
به امید رهایی از قید و بندهای قطعنامه های سازمان مل و قطعنامه های عجیب و 
ریب و ی جانبه از س��وی قدرتهای بزر جهانی به کلیددار رای دادند که ایشان 
گره از کار خود فروبسته اقتصاد ایران بگشاید، حدود ی سال مذاکره نفس گیر در  

رخیده است. مرحله انجام شده، لیکن هنوز کلید در قف اصلی ن

قف اصلی که اقتصاد ایران را به مرحله کنونی رسانیده همان تحریم بانکهای متعدد 
و خصوصا بان مرکزی ایران اس��ت که کماکان ادامه دارد، س��وئیفت هنوز بر روی 
ی از مطالبات انبوه  کان مبال یر از دو سه مورد که بصورت قطره  ایران بسته است، 
ایران تحت اجازه خاصی واریز گردید و بالفاصله جذب سرزمین تشنه اقتصاد ما شد 

رخد. متاسفانه در به همان پاشنه قبلی می 

ییر  اع ت ش خصوصی و صاحبان صنای مس��تقر در ای��ران معتقدند او ن ب فع��ا
شمگیر و محسوسی نداشته است. گشایش LC از ایران کماکان ممنوع است، انتقال 
تی و با واسطه ها و صرافان انجام می پذیرد، ورود کا  پول برای خرید مواد اولیه با س
صوصا امارات عربی متحده و ترکیه امکان پذیر است. طرفه  ال م به ایران از کشور 
صوصا در دبی نسبت  ت گیری های بانکهای مس��تقر در امارات م اینکه بعد از س��
به عملیات ش��فاف بازرگانان ایرانی مقیم دبی اخیرا گمرکات دبی و امارات نیز مزید 
تگیریهایی  هایی که باید به ایران برود س بر علت ش��ده اند و برای حم مجدد کا
ریب راه انداخته اند و از تر جریمه شدن میگویند بهتر است ما وارد بازی  عجیب و 
سری رو که درد نمی کند دستمال  ت متحده نشویم  تحریم ایران و جریمه های ایا
. در روزهای اخیر در حاش��یه جلسات مجم عمومی سازمان مل متحد  نمی بندند
ست وزیر بریتانیا  درنیویورک مالقات جنجالی رئیس جمهور ایران با آقای کامرون ن
نان آقای کامرون که در ایران بازتاب منفی بس��یاری به همراه داشت، ناگهان  و س��
ند نهاد و بان ایران و شرکت ملی نفت  انگلستان تحریمهای ی جانبه خود را علیه 
ه می گویند انگلیس از رای دادگاه اروپا اطاعت نموده لیکن  و نمود، گر کش ایران ل
و تحریم  همزمانی ماجرا با مالقات جناب آقای روحانی این شائبه رو بوجود آورده که ل

ها نتیجه مالقات اخیر بوده است  و ا اعلم. 

اگر نظریه دوم صحی باشد که جناب آقای روحانی توانسته با ی مالقات تحریم ی 
و نماید این پرسش پیش می آید  ند شرکت و نهاد ایرانی ل جانبه انگلستان را علیه 
را آقای روحانی به این کار ادامه ندهد و س��رانجام کلید خود را درقف اصلی  که 
رخاند که اقتصاد ایران را از رکود و خمودگی رها نماید و به شاهراه اصلی ارتبا  ن

با جهان نیندازد

ه  ش خصوصی ایرانیان مقیم امارات عربی متحده امید داریم که هر  م��ا بعنوان ب
1 و ایران قف ها یکی بعد  زودتر با حف عزت و جایگاه ایران و احترام متقاب بین 5

عیت کنونی بدر آید، ان شاا  از دیگری باز شود واقتصاد ایران از و

ی  ی موت ا
ورا ریی 

1 در مهلت  پیش بین قطع نتیجه مذاکرات هسته ا بین ایران و 5
2 نوامبر و حت امکان ادامه پیدا کردن گفتگوها پس از آن، جز  کنون 
برا عده معدود که مستقیم در گیر آن هستند، تا آخرین لحظه میسر 

نیست.

و  دب  ایرانیان  بازرگان  شورا  اعضا  ما، گیرودارهمه  این  در 
یر ایران که در ارتبا با کشورمان هستند از خود  سایرتجارایران و 

رسیم . بت و منف نتیجه این مذاکرات می و دیگران درمورد تبعات م
تصمیم گیر برا آینده کسب و کارمان بدون ش برا هر ی از 

دورو سکه متفاوت خواهدبود.

یر گذاشته  ، بر سردرگم کنون همگان تا تل عدم قطعیت در ابعاد م
ن ساخته  و فضا تجارت رادر امارات کند و حت برا بسیار نامطم

است.

از خود م پرسیم فضا عموم کسب وکارکه هم اکنون عمدتا توس 
بت و تاسیس شرکت  بانکها تن شده گشایش خواهد یافت مشک 
ه سرعت گشوده  1 به  جدید برا ایرانیان در  صورت اعالم توافق با 5
طور تردد کشت ها به بنادر ایران به روال   تمدید ویزا  خواهد شد
ه برهه زمان پس از این  خدمات سوئیفت دوباره برا بانکها ایران در 

توافق دو باره بر قرار میشود

ه میشود  سوال مهمتر تکلی نر ارز 
ه مقط زمان  ه روند و تا  با  باید رو ارزان شدنش حساب باز کرد

کردن  ر  وهمزمان حداک نر  بات  یا  ارزانست ارز  طالب  دولت  اصال 
با مقادیر از  از این گرانبهاترین دارای که در اختیار دارد درآمدش 
یر  ه خواهد کرد نوع هزینه کردن بدون ش تا پولها آزاد شده 
ش تجارت خارج اش خواهد داشت. جرم ب اساس بر اقتصاد کشورو 
بال تبادل فکر جستجو  پاس باین سوالها را باید در ی گردهمای ودر 
کرد.مجله شورا شما را به جلسه ا که برا همفکر در این راستا در 
هر سه شنبه 11 نوامبر تشکی خواهد داد دعوت میکند. لطفا با  بعداز
سرکار خانم یگانه برا اعالم حضور تما بگیرید.بدون ش خرد جمع 

ما را بهتر رهنمون خواهد بود.  

ا ی یار ر ا
بیر ر  

اقتصاد ایران بین 
فـــراخــوان بـــراي بیم و امید

تفكر جمعي

بعداز ٢٤ نوامبر )سوم آذر(...

سخن سردبیر
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تقویم شورا

یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

شورا در ماهی که گذشت – سپتامبر 2014

1 تشکی نوزدهمین جلسه هیات مدیره شورای بازرگانی و تصویب برنامه  شش ماهه آتی کمیته های شورا از جمله  برنامه کمیته رواب عمومی و اجتماعی در برگزاری 
گردهمایی های آینده.

صصی اتا توسعه تجارت  2 مالقات مقامات ارشد اتا توسعه تجارت هن کن با روسای شورای بازرگانی در مورد دعوت از اعضای شورای بازرگانی در نمایشگاه های ت
و توسعه همکاری بین دو نهاد.

3 مالقات مقامات ارشد منطقه آزاد اروند با روسای شورای بازرگانی در مورد گسترش همکاریها و برگزاری جلسه ای برای معرفی منطقه آزاد اروند به ایرانیان امارات.
 تشکی کمیته عضویت و تصمیم گیری در مورد اعضایی که در پرداخت حق عضویت دیر کرد دارند. مصوبه و پیشنهاداتی در این مورد تصویب شد که در جلسه بعدی 

هیات مدیره به اطالع و نظر سنجی گذاشته شد. 
 تصویب دو مصوبه توس هیات مدیره شورا

201 در بیستمین جلسه هیات مدیره شورای بازرگانی به پیشنهاد کمیته عضویت، مصوبه ای در خصو اعضایی که حق عضویت آنان به تعویق  تامبر   در تاری 30 س
افتاده است، به شر زیر به تصویب رسید

1 دبیرخانه 30 روز قب از موعد اتمام حق عضویت، صورت حساب را به اعضا ارسال می نماید.
2 از زمان اتمام موعد حق عضویت، دبیرخانه 0 روز دیگر فرصت دارد تا پرداخت را پیگیری نماید. 

یر فعال شده و اسامی آنها به هیات مدیره جهت تصمیم در مورد حذف،  3 پس از اتمام مهلت 90 روزه به اعضا برای پرداخت حق عضویت، در صورت عدم پرداخت، عضو 
ییر نوع عضویت ارائه خواهد شد. پیگیری مجدد و یا ت

1 تشکی نوزدهمین جلسه 
هیات مدیره

761 2 3  4 5

 جلس��ه کمیته عضویت 
و ارائه پیش��نهاد نحوه حذف 
اعضای��ی که ح��ق عضویت 

پرداخت  نمیکنند.

ش  2 جلسه با مدیر ک ب
توسعه تجارت هن کن

جلس��ه با مدیران منطقه  3
آزاد اروند 

14138 9 10  11 12

5 جلسه نائب رئیس شورا با 
ش بر  ش خصوصی در ب ب

و نیروگاه 
 جلسه هیات تحریریه

212015 16 17  18 19

282722 23 24  25 26

 تشکی بیستمین جلسه 
هیات مدیره

29 30

SEPTEMBER 2014
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درخواست عضویت شورا در معاهده جهانی سازمان ملل
 UN GLOBAL COMPACT 

شورا

یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

مل  س��ازم������ان  جه��������انی  مع������اهده 
UN GLOBAL COMPACT ی شبکه آموزش 
ترویج��ی و یادگی��ری ب��ا مش��ارکت بنگاهه��ای 
، شهرداری ها  یر دولت اقتصادی، س��ازمان ها 
و دانش��گاهها می باشد. این معاهده متشک از ده 
اص اس��ت که معطوف به انجام فعالیتها  و کسب 
نه تح��ت قلم��رو و موازین حقو  و و کار  مس��

بشر ش��هروندی، اس��تاندادهای کار، عملکردها 
��وان ب��ا محی زیس��ت و افزایش ش��فافیت  هم
واهد که  می باش��د. این معاه��ده از ش��رکتها می
یر ش��رکت خود به ده اص  وب حوزه تا ار در 
پایبند باش��ند. با توج��ه به تعهد هی��ات مدیره و 
مدیران ارش��د  ش��ورا مبنی بر تروی کسب و کار 
نه، کمیت��ه اجتماع��ی ش��ورای بازرگانی  و مس��

ولیت ش��رکتهای  ایرانی��ان در دب��ی، برنامه مس��
ش��ورا را تدوین کرده اس��ت که در آن عضویت و 
بهره گی��ری در این معاهده جهانی س��ازمان مل 
مورد توجه و اس��تقبال خوبی در بین اعضای شورا 
قرار گرفته اس��ت. برای اطالعات بیش��تر به سایت 
و   https www.unglobalcompact.org

ی��ا www.csriran.com  مراجع��ه کنی��د.

نكات مهم مطرح شده در سومین میزگرد گروه های بازرگانی و شوراهای 
بازرگانی دبی در اتاق بازرگانی دبی

در س��ومین میز گرد گروههای بازرگانی و شوراهای 
بازرگانی دبی، از سوی شورای بازرگانی ایرانیان دبی، 
آقای حسین اسرار حقیقی نائب رئیس اجرایی شورای 
بازرگانی در این جلس��ه شرکت نمودند. از موارد مهم 
مطر شده در این میزگرد، شکایت برخی از اتاقهای 
بازرگان��ی در م��ورد با بودن نر اج��اره دفتر کار و 
افزایش نامتع��ارف این نر در منطقه جب علی بود. 

نین گزارش ش��د که یک��ی از عوام با رفتن  هم
هزینه های ش��رکتهای تجاری و هزینه انجام کسب 
و کار در دب��ی، همین با بودن اجاره ها در دبی می 

باشد. 
نین دراین میزگرد، آقای اسرار حقیقی از طرف  هم
جامعه بازرگانان ایرانی در دبی، وجود مشکالت بانکی 
نین سایر ملیتها که تمای به  برای تجار ایرانی و هم

انجام تجارت با ایران را دارند، را متذکر شدند. با توجه 
نین ش��کایاتی از طرف شورا در مالقاتهای  به اینکه 
ر در جلس��ه ای جداگانه مطر  قبلی با مقامات حا
ش��ده بود، آقای عتیق نصیب معاون ارش��د خدمات 
تج��اری اتا بازرگانی دبی، اطمینان دادند که به این 
مش��ک توجه خا دارند و در اجرا و اعمال راه ح 

عملی فعال هستند. 
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نشست ماه اکتبر شورای بازرگانی ایرانیان دبی در روز 
ریر ریح��ان روتانا برگزار  ش��نبه 11 اکتبر در هت ال
ش��د و به درخواست س��ازمان منطقه آزاد اروند ، این 
نشس��ت به معرفی منطقه آزاد اروند و پتانس��ی این 
منطقه برای س��رمایه گذاری و تج��ارت از امارات به 
ایران اختصا یافت و طبیعتا کفالت مالی نشس��ت 
بعهده سازمان محترم منطقه آزاد اروند گذاشته شد. 
را که شورای  از این نشس��ت استقبال خوبی ش��د 
بازرگانی و س��ازمان منطقه آزاد موفق به جم کردن 
1 نفر ش��ام اعضای ش��ورای بازرگانی،  در حدود 0
مهمانان  ش��ورا و مهمانان سازمان منطقه آزاد اروند 
ش��دند. به دعوت شورای بازرگانی ایرانیان دبی که به 
همه ش��وراهای بازرگانی دیگر کشورها فرستاده شد، 
مدیران ارشد شورهای بازرگانی ایتالیا، آمریکا، فرانسه 

و کانادا در این نشست حضور یافتند. 

ش ی فیلم معرفی کننده منطقه آزاد  جلس��ه با پ
از گردید  تل در س��الن آ اروند از س��ه نمایشگر م
.ا.ا در امارات عربی متحده  س س��فیر محترم  و س��
، نشس��ت را به طور رس��می  جناب آقای دکتر فیا
ش��ی از  نرانی در مورد اجرای ب افتتا کردند و س��
سیاس��ت های توسعه اقتصادی کشور از طریق ایجاد 
ه در منطقه آزاد   منطقه آزاد و تش��ری پتانسی وی

اروند پرداختند. 

نین ایش��ان از همه حضار و عالقه مندان دعوت  هم
به ی س��فر اکتش��افی به منظور دیدن منطقه آزاد 

رفیتهای  اروند و آشنا شدن با محی کسب و کار و 
ن  و ایجاد ش��ده کردند که می تواند هرزمان با مس

شورای بازرگانی و منطقه آزاد اروند هماهن شود. 
س از آقایان اسماعی زمانی، مدیر عام منطقه  س��
آزاد، آقای کعبی، قائم مقام ایش��ان و آقای سید علی 
موسوی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
و آقای میر موس��وی مدیر رواب عمومی منطقه آزاد 
نرانی تشری آورده  دعوت به عم آمد که در پن س
 ، ی تل استرات و به معرفی سازمان از جنبه های م

ردازند.  اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت ب

نرانی از روی نقشه منطقه آزاد اروند  پس از ایراد س
و دیگر اطالعات موجود، از تعدادی س��رمایه گذاران 
موفق و بزر منطقه دعوت به عم آمد که تجربیات 
و مشکالت و مزیتهای س��رمایه گذاری در منطقه را 

برای حضار تشری نمایند. 

گویی به  ت پن زمانی را برای پاس�� پس از آن، هی
گونگی ورود  عمده س��وال های حضار در رابط��ه با 
س��رمایه ، تضمین س��رمایه گذاری، نح��وه معامالت 
بانکی و مالی ، قوانی��ن کار و کارگری و صدور پروانه 
تاس��یس و نحوه ورود خودروهای سب و سنگین و 

یره اختصا دادند.   گونگی حقو گمرکی و 
مهمانان خارجی شورا در ی میز جداگانه ای استقرار 
یافتند و با دستگاه ترجمه همزمان تهیه شده توس 
منطق��ه آزاد اروند و همکاری مترجم همزمان، موفق 
نرانی های آقایان را به طور  شدیم فیلم فارسی و س

همزمان برای مهمانان خارجی ترجمه نماییم. 

تعدادی از سوالهای انجام شده توس مهمانان خارجی 
نیز صورت گرفت که به طور همزمان به فارسی برای 

ت پن ترجمه می شد.  حضار و هی

یکی از نکات برجس��ته این نشست هماهنگی بسیار 
خ��وب و کارآم��د منطقه آزاد ارون��د در برگزاری این 
نشست و تهیه هدایایی نفیس برای مهمانان ایرانی و 
خارجی به طور جداگانه از جمله تهیه گزارش تحلیلی 
منطقه آزاد به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی بود که 
جا دارد از همین جا از طرف دبیرخانه و هیات مدیره 
ن منطقه آزاد  و شورای بازرگانی ایرانیان دبی از مس
نین نامه تشکر و  اروند تش��کر و قدردانی کنیم. هم
قدردانی  برای حضور خوب اعضا و دوس��تان شورا، از 
سوی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد به 
شورا ارسال ش��د که به تمام اعضای شورا و مهمانان 

شرکت کننده در شورای بازرگانی ارسال گردید. 

کر اس��ت که تمام مفاد نشست شام فیلم  زم به 
ودیویی، گزارش��ها و اس��الیدهای تهیه شده همراه با 
های متداول در دبیرخانه ش��ورای  پرس��ش و پاس��
بازرگانی ایرانیان دبی موجود اس��ت و اگر شما عالقه 
مند به دریافت آنها هستید با ایمی دبیرخانه شورا را 
نین به زودی عکسها و مفاد این  مطل فرمایید. هم
نشس��ت در شبکه های اجتماعی شورای بازرگانی در 

دستر همگان قرار خواهد گرفت.  

یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

نشست ماه اکتبر شورای بازرگانی ایرانیان دبی

شورا
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شورا
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ای  و ه  ا ی ی ب ن 
ا ا  مانی ات ا

ا ر ج ه اتا  ی ی
ه  هر کشوری دارای پیشینه و روش های فرهنگی وی
ه ما نمی توانیم امیدوار باشیم خودش می باشد، اگر 
 الگوی کارا در ی کش��ور، در کشور دیگر نیز همان 
میزان کامیابی را داش��ته باشد، با نگاه به آزموده های 
آنان می توانیم از آن ها بیاموزیم و الگویی  را بر پایه 

نیاز ها و فرهن خود پدید بیاوریم.
کشورهای دیگر نیز برای بهسازی الگوهای های خود، 
ند گاه به بازنگری س��ازمان اتا می پردازند.  هر از 
فرانس��ه و هلند  ب��ه تازگی گام هایی را در راس��تای 
توانمندتر و س��اده تر ساختن  سازو کار اتا بازرگانی 

شان  برداشته اند.
اتا های بازرگانی نهادهای دیرپای مردمی هس��تند 
که ب��رای نمایندگی بازرگانان پایه گذاری ش��ده اند. 
س��تین بار این ات��ا در س��ال 1599 میالدی در  ن
مارس��ی فرانس��ه،  برای قانونمند کردن مالیات برداد 
1 در  و س��تد کا  در بندرها، برپا شد و در سال 50

سراسر فرانسه پذیرفته شد.
ون کس��ی بود که الگوی ساختار حکومتی  اتا  ناپل
را که امروزه در فرانسه، آلمان و هلند دیده می شود،  
پایه گذاری کرد.الگوهایی با ساختار حکومتی که  در 
افریقا، خاورمیانه، و آس��یا  نیز به کار رفته اس��ت، از 
  Continental Model همی��ن الگوی اروپای��ی 

گرفته  شده است.

ستین سازمان ها با نام اتا بازرگانی، در کشورهای  ن
1،  و پس  انگلیسی زبان، در جزیره جرسی، سال
1،  پایه  از زم��ان کوتاه��ی  در نیویورک، س��ال 
گذاری شد که ریشه در فشارهایی مانند بدهی بنگاه ها، 
درگیری بنگاه ها با یکدیگر و بیمه داش��ت که در آن 
زمان ، بازرگانان را با دش��واری هایی روبرو کرده بود 
و در کن��ار آن ها، نیازهای��ی مانند هم آهنگی با بازار 
جهانی و بهبود س��ازمان بانکی هم بود که بایستی در 

باره شان می اندیشیدند و برنامه ریزی می کردند.
وب  ار  اتا ه��ای بازرگانی  انگلیس��ی زب��ان در 
نیازهای س��رزمین  و فرهن خودش��ان ، و نه مانند 
فرانسه و آلمان، سازمان  دهی شدند، گسترش یافتند 
و توانمند ش��دند .این الگوی  سازمانی  که در بیشتر 
کشورهای انگلیسی زبان  به کار می رود، الگوی آنگلو 
Anglo نامی��ده می شود  Saxon Model ساکسون
که به  آن الگوی س��اختار خصوص��ی هم  گفت����ه 

می شود.

ر ایرا ه اتا  ی ی
پیش از مش��روطه،  در ایران نی��ز نیاز به ی انجمن 
ه کشاورز در کتاب رشد  نان بازرگانان  دریافت شد. 

2 شاخه های شکوفایی آورده است

1 تا 1900 میالدی ارزش  " در فاصله سال های 00
پول ای��ران به اندازه 10 درصد کاهش پیدا کرد. در 
این دوره  انحصار خارجیان به بازار کسب و کار، تنها 
نگران��ی بازرگانان نب��ود. بلکه از هم پاش��یدگی امور 

اداره کش��ور نیز بر این نگرانی ها می افزود،. در را 
این مش��کالت بی قانونی و نا امنی قرار داش��ت. نبود 
زم برای رش��د تجاری مس��تق و اعطای  نهادهای 
امتیازات انحصاری به خارجیان، عرصه را برای فعالیت های 
تجاری تن می کرد فساد حکومتی و شیوع بیماری 
نین نبود هرگونه تحول  های گسترده مانند وبا، هم

و نو آوری از دیگر موان گسترش فعالیت آنها بود.
تجار برای ادامه فعالیت خ��ود باید راهی می یافتند، 
همین مش��کالت آنها را به س��وی فعالیت به عنوان 
نمایندگی ش��رکت های خارجی س��و داد . ناامنی 
یب کرد که  گس��ترده در داخ عده ای از تجار را تر

به کشورهای مجاور مهاجرت کنند.

 1 12 خورشیدی   ستین بار در سال 3 برای ن
می��الدی  حا امین الضرب، ک��ه کانال ارتبا تجار 
ایتی ایشان به شاه به شمار می آمد،  برای انتقال نار
به ناصرالدین ش��اه پیش��نهاد داد که مجلس وکالی 
تجار با دس��تور شاه تشکی ش��ود. این مجلس اولین 
اهای سیاسی  تشکیالتی بود که قب از مشروطه تقا
ی�� گروه مهم اقتص��ادی را، که اعض��ای آن از بین 

اب شده بودند، نمایندگی می کرد.    خودشان انت

ای��ن مجلس هم اما جلوی دس��ت ان��دازی دولت به 
حقو بازاریان و تجار را نگرفت و گس��ترش استبداد 
موجب شد دولت خود به عنوان عام تجاوز به حقو 

و مالکیت خصوصی دست تجار را ببندد."

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان 
)بخش نخست( 

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

اتا های بازرگانی در بیشتر کشورهای جهان برپا شده اند. الگوهای  گوناگونی از سازماندهی در آن ها به کار گرفته شده است  که هر کدام برتری ها، توانایی ها 
و کاستی هایی در سنجش با دیگری دارند. در این جستار می خواهیم همراه با بررسی این ناهمسانی ها، میزان کامیابی اتا ها در کشورهای گوناگون  را ارزیابی 
ست به پیشینه اتا های بازرگانی می پردازد و برتری و کاستی  ساختار های گوناگون اتا ها  ش ن ش گرداوری شده است که در ب کنیم. این جستار در دو ب

، با ساختارهای ناهمسان، را بررسی می کند. ند کشور بزر ش دوم کارکرد اتا های بازرگانی در  را  دسته بندی می کند و در ب

بازرگانی
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ازین مشروطه و دو سال  ند سال آ در ایران، جدا از 
گاه اتا بازرگانی مستق  که بتواند  ،  هی دوره مصد
بازرگانان را نمایندگی کند و با دولت بر سرقانون ها  و 
را که  ردازد پا نگرفت . انه زنی ب آیی��ن نامه ها  به 
همواره  دولت و وابستگانش  مانند  بازرگانان در بازار 
به  کس��ب و کار می پرداخت و با کم  کارگزارانش 
ه  می توانس��ت درآمد  و به��ره بردن از پیوند های وی
بسیاری را برای دولتمردان یا حکومت فراهم کند. از 
،  سدی در برابر  این رو نمی خواست که  اتا مستق

ه خواری ها باشد. این وی

ا  ا ج  ا  اری ات ن  ر
انی ن  ج

ست، سازمان های  میان   جهان پس از جن جهانی ن
ندانی نداشت . س��ازو کاری برای قانونمند  کشوری 
ساختن بازرگانی ، سرمایه گذاری ، فراهم کردن سرمایه 
و پیوند های داد و ستد  میان کشوری اندیشیده نشده 
بود. در سال 1919 ش��مار اندکی از کارآفرینان بر آن 
شدند تا س��ازمانی را برپا کنند که بتواند بازرگانان  را 
در همه جا نمایندگی کند و در راستای همسان سازی 

قانون ها و آیین نامه ها تالش کند.

آنها س��ازمان اتا بازرگانی میان کش��وری  را پایه 
گزاری کردند و خود را بازرگانان آش��تی نامیدند. با 
از  این امی��د که پیوند های بازرگانی  بتواند س��رآ
خوبی ب��رای درمان زخ��م های جن�� و نزدیکی 
دوب��اره م��ردم جهان باش��د.  این س��ازمان، قانون 
های میان کش��وری، س��ازو کارها و استانداردهایی 
نان، در جهانی که بس��یار  را فراه��م آورد که  هم
یده تر از س��ال 1919 است، به کار گرفته می  پی
شو د. امروزه  سازمان اتا بازرگانی میان کشوری، 
اتا های 120 کشور را به هم پیوند می دهد و 0 
ترین   میلی��ون بازرگانی را نمایندگی می کند، و با

جای��گاه را در میان رایزنان س��ازمان مل دارد. این 
ش خصوصی  برای پر  ی نمونه  خوب از تالش ب
شم به دست دولت  کردن ش��کافها  است بی آنکه 

مردان داش��ته باش��ند.

ی   وم ار  ا ایه  ا بر  ای اتا   و ا
ی و ار ا

��ش  ب دو  در  بازرگان��ی  ه��ای  ات��ا  س��اختار 
س��اختارحکومتی  عضو شدن دس��توری و ساختار 
خصوصی  عضو شدن خود خواسته دسته بندی می 
شود. الگوی ساختار حکومتی ، عضو شدن دستوری، 
بیش��تر در قاره  اروپا به کار گرفته می ش��ود والگوی 
س��اختار خصوصی، عضو ش��دن خود خواس��ته،  در 
کشورهای اس��کاندیناوی، انگلیس و دیگر کشورهای 
انگلیس زبان مانند استرالیا، نیوزیلند و آمریکا کاربرد 
ته ای هم در کش��ورهایی مانند  دارد.الگ��و های آمی
ژاپن و  تایلند هستند که از ساختار حکومتی پیروی 
می کنند اما عضو شدن در آن ها خود خواسته است. 

ی  وم ی   و ار  ا ای  و ا
ارن انی  یر نا  ای  ی  ی ایه  بر 

 نوع عضو شدن
شمه درآمد  سر

 کارهای که انجام می دهند
 پیوند با حکومت

19 کشور، در سال  وهشی که درکارکرد اتا های  پ
های 2000 تا 2003 انجام گرفته اس��ت نش��ان می 
دهد که دو س��وم اتا ها از الگوی ساختار حکومتی 

پیروی می کنند.  جدول شماره ی
ی    وم ار  ا وی  ا

گی های  زیر را پیشنهاد  الگوی ساختار حکومتی  وی
می کند

 عضو شدن دستوری بازرگانی ها
 نگهداری قانونی از نام  اتا

رافیایی هر اتا ش ج  روشن بودن ب
تاری مهار شده  خودم

 انجام کارهای واگذار شده از حکومت
 جایگاه قانونی رایزنی با  دولت

 درآمد پیش بینی شده
 ساختار سازمان یافته

 بازبینی دولت

هواداران الگوی س��اختار حکومتی بر این باورند  که 
ات��ا ها  با پش��تگرمی  به درآمد  به دس��ت آمده از 
کارهای واگذار شده حکومتی و عضو شدن دستوری  
بازرگان��ی ها، از کمبود درآمد آس��وده خواهند بود و 
هردو اینها  زمینه  خوبی برای درگیر کردن بازرگانان 

و پشتیبانی گسترده از بازرگانی می باشند.

 کارهای اتا ها، در  کشور ها یکسان نیست و بستگی 
ه در همه اتا  بسیاری به درآمد در دستر دارد اگر
، در دستر  ها، آموزش  بیشتر در پیوند با کار و پیشه
گذاشتن داده های اقتصادی، رایزنی های کاری ، کم 

های فنی و داوری بازرگانی انجام می شود.  

عضو ش��دن دس��توری در بر گیرنده هم��ه بنگاه ها 
3 میلیون بنگاه همواره عضو  نیست.  در کشور آلمان 
ات��ا های بازرگانی بومی هس��تند اما کارهایی مانند 
لی،  خودکاری و کش��اورزی تنها خود خواس��ته  د
 می توانند عضو اتا شوند و دستوری برای آنان نیست.

 جدول شماره 2
هواداران س��اختار  حکومتی بر این باورند که در این 

ی وم ار  ا وی  ای ا ی  ا ا   ج  برتری 

ا   ی  ی
                            

پاسداری از نام اتا
از میان بردن توانایی رقابت

کاهش توان خودگردانی
واگذاری کارهای حکومتی 

جایگاه قانونی رایزنی با دولت و همکاری  در قانون گذاری
پشتیبانی درآمدی دولتی

ساختار اداری گسترده
بازبینی دولتی                       

ا     برتری 
                                                              

ند گانه از نام اتا      جلوگیری از کاربرد 
ند گانگی  جلوگیری از 

پیوند نزدی با دولت
آسودگی از جایگاه اتا در گذر زمان

دسترسی پشتیبانی شده به مقام های دولتی
فراهم بودن هزینه اتا

ش های گوناگون دولت همکاری با ب
دست اندازی دولت در کارهای اتا

ا    ی  ا
                                                              

از میان بردن توانایی رقابت
روشن بودن گستره پوشش اتا

امکان دست یازی دولت
ش خصوصی  ناسازگاری  میان  کار های حکومتی  و جایگاه  نمایندگی ب

فشار و دست یازی دولت 
گرایش به  وابستگی  بیشتر  به دولت

ذ بازی بیم افزایش کا
گویی در برابر دولت پاس

ج
 19
100

ارن       اتا ن
3

1 5

ی وم ار  ا
119
1 3

ی و ار  ا
2

3 1

ار اتا ا
شمار کشورها

درصد

ی و ی   وم ای  ار  ا ا با  ور ار  ج  



www.ibc.aeinfo@ibc.ae

 

12

13
93

ن  
آبا

م، 
سو

ره 
شما

م، 
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

3  
    O

cto
be

r   
   2

01
4

الگو نه تنها همه بنگاه ها در گیر کار اتا و پشتیبانی 
ش  می ش��وند، برتری دیگری هم دارد که دولت و ب
خصوصی در ی سازمان س��رمایه گذاری می کنند 
که در گذر زمان توانایی بس��یاری را انباشته می کند. 
از س��وی دیگر بازبینی دولت را س��دی برای پیشبرد 
را که  کارهای بایس��ته نمایندگی خود نم��ی دانند 
کار گرداندن ش��ورا و گزینش رهب��ران اتا بر دوش 
خود بازرگانان اس��ت و دولت در این زمینه جایگاهی 
ندارد و در برابر بازبینی دولت،  داشتن جایگاه قانونی 
در رایزنی با دولت و هم اندیش��ی در قانون گذاری را 
ش  دست آورد بزرگی می دانند که کار نمایندگی ب

خصوصی را گسترده تر و آسان تر می کند. 

ی و ار  ا وی  ا
یر را  ای  ی  ی ی  و ار  ا وی  ا

ا می  ی

 عضو شدن خود خواسته بنگاه ها
 نداشتن پشتیبانی قانون ازکاربرد نام اتا

رافیایی  زیر پوشش   آزادی برای گزینش گستره ج
 خود گردانی سازمانی

 ساختار سازمانی ساده تر
 انجام کمتر کارهای حکومتی

 نداشتن ساختار قانونی رایزنی با دولت 
 خود استواری درآمدی
 آزاد از  بازبینی دولتی

الگوی س��اختار خصوصی، عضو شدن خود خواسته، 
این برتری را دارد که بنگاه ها بر پایه کارها و پشتیبانی 
هایی که از اتا می گیرند،  نه از روی دس��تور، عضو 
اتا می ش��وند. بنابراین اتا ها بایستی کار بیشتری 
تن بنگاه ها انجام دهند تا   نداش��تن  ب��رای برانگی
درآمد پایدار، کارهای پشتیبانی اتا را با کندی روبرو 
نس��ازد و رقیب ها انگیزه بیشتری برای پذیرش این 

بنگاه ها فراهم نکنند.  جدول شماره 3

هواداران س��اختار خصوصی بر این باورند، بس��یاری 
از کاس��تی هایی که برای این اتا های ش��مرده می 
ش خصوصی  ش��ود بر پایه این گمان اس��ت ک��ه ب
توانایی رهبری ی سازمان مردمی را، که در گستره 
کش��ور دارای شاخه های گوناگون اس��ت، ندارد و از 
پس س��ازمان ده��ی و هماهنگی آن ه��ا برنمی آید. 
نین نداشتن درآمد پایدار از عضوهای دستوری  هم
ذیرفتن کارهای حکومتی آن ها را با دشواری در  و ن

پرداخ��ت هزینه ها روبرو می کند.از این رو توانایی 
انجام درس��ت کارهای بایس��ته خود را ندارند. آن 
ه��ا در پاس�� نمونه های س��ازمان یافته اتا های 
کش��وری را نش��ان می دهند ک��ه در کار هماهن 
کردن اتا های بومی کامیاب بوده اند و توانس��تند 
جای��گاه قانون��ی را نی��ز به دس��ت آورن��د. اتا ها 
توانسته اند راه های گوناگونی جدا از پرداخت های 
س��الیانه برای افزایش درامد ات��ا بیابند. کارهای 
ه درآمد پای��دار فراهم می کند، آن  حکومتی اگر
ها را از انجام کارهای بایس��ته ، مانند هم اندیشی و 
یافتن راهکارهای درست برای گسترش بازرگانی دور 
می کند و مانند س��نگی است که بر پای اتا بسته 
می ش��ود.از سوی دیگر هزینه دریافتی از بازرگانان 
ب��رای انجام کاره��ای حکومتی به ج��ای کم به 
بازرگان��ان بر هزینه س��ربار آن ها می افزاید و اتا  
��ش خصوصی در ب��اره کاهش  ب��ه ن��ام نماینده ب
ای��ن هزینه ها کاری انجام نم��ی دهد. جایگاه اتا 
ه��ای خصوصی در رایزنی با دولت و پش��تیبانی از 
ش خصوصی رو به افزایش اس��ت و دولت ها این  ب
را  ه قانونی نیس��ت، پذیرفته اند.  جای��گاه را اگر
که حزب ها و دولت مردان  برای بهره مند ش��دن 
از پش��تیبانی بازرگانان در گزینش دوباره،  نیازمند 

روی آوری به این رایزنی ها هس��تند.

ا    ی  ا
                                                              

 کم بودن پوشش اتا اتا ها همواره از شمار کم عضو ها در نگنای 
   درآمدی هستند   

ش   شاید برای انجام کارهای نمایندگی کشمکش بیهوده میان ب
   خصوصی پدیدار شود

 بیم دور شدن از آرمان های  اتا و نا هماهنگی با برنامه های دولتی
 نداشتن درآمد پایدار که از کارهای واگذار شده حکومتی به دست می آید

ر گذاشتن بر دولت  کم توانی در ا
نه عضوها به دست می آید  کمبود درآمدی که تنها از پرداخت های سا

 سردرگمی بنگاه ها برای گزینش اتا سازگار با کارشان

ار ک روی شود  شاید اتا در انجام  کارهای واگذار  شده حکومتی د

ا     برتری 
                                                              

 آزادی بنگاه ها برای عضو شدن

 سد کمتری برای راهیابی به بازار های 
   پیرامون پدیدار می شود

 آزادی در پیشنهاد برنامه هایی که می تواند در اتا انجام  شود 
 آزادی در انجام خواسته های دولت

 آزادی از انجام خواسته دولت 
 توانایی در انجام کارها برپایه درخواست عضوهای اتا 

 اتا ها میتوانند که دیدگاه های مردمی 
  را  به درستی بازتاب دهند

 دولت نمی تواند خواسته اش را پیش ببرد                            

ا   ی  ی
                            

 عضو شدن خود خواسته

 آزادی گزینش منطقه زیر پوشش 
   پدیدار شود

 خود گردانی و گزینش آزاد رهبران
 واگذار نشدن کار های حکومتی

 نداشتن جایگاه قانونی رایزنی با دولت 
 خود ایستایی درآمدی

یدگی سازمانی و وابستگی  نداشتن پی
   به ی اتا کشور

 نداشتن بازنگری دولتی

ی و ار  ا وی  ای ا ی  ا ا   ج  برتری 

بازرگانی
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ی و ی   وم ای  و  جی ا م 
هر دو الگوی خصوصی و حکومتی در داشتن جایگاه  
قانونی  همس��ان  هس��تند مگر اتا بریتانیا که این 

گی را ندارد.  وی

ی  و ار  ا ا با  ی اتا  وم ای  ار
ی وم  

اتا هایی که س��اختار خصوصی دارند بیشتر درگیر 
کارهایی هس��تند که بنگاه های عضو خواس��تار آنها 
هس��تند و با هم اندیش��ی به بررس��ی راه هایی می 
ش خصوصی بهتر و با  پردازند که به کم آن ها، ب
ردازد و در زمینه  انگیزه بیشتر بتواند به کارو تالش ب
بهب��ود قانون و آیین نامه ها با مقام های دولت بومی 
و کش��وری به رایزنی می پردازند تا همکاری آنان را 
به دست آورند. اتا هایی که ساختار حکومتی دارند 
ش��ی از کارهای دولت��ی را به عهده می گیرند و از  ب

این راه درآمدی هم کسب می کنند. 

نه ا م  ر ا   و  ار 
نا همسانی بسیاری در شمار بنگاه های عضو در اتا 
ش��م  ه��ا با س��اختار های خصوصی و حکومتی به 

ه فنالند، س��وئد و بریتانیا شمار بسیار  ورد.اگر می
کم��ی عضو دارند، ش��مار عضوهای ات��ا بریتانیا در 
سنجش با شمار بنگاه های این کشور،بسیار  کمتر از 
کشورهای رقیبش می باشد. در بریتانیا  میلیون 
بن��گاه خصوص��ی کار می کند که ب��ه اقتصاد ژاپن و 
آلمان نزدی می باش��د. اگر بریتانیا  که عضو شدن 
بنگاه ها در آن خود خواسته  است را با ژاپن سنجش 
 % پذیر بدانیم، شمار عضو های اتا در بریتانیا تنها 

ژاپن می باشد.  

میانگین درآمد س��ه اتا با ساختار خصوصی و عضو 
1  میلیون پوند میباشد در  ش��دن خود خواس��ته، 
جایی که  برای اتا های با س��اختار حکومتی، عضو 
ش��دن دس��توری، این میزان به 90 میلیون پوند می 
رسد. در میان اتا هایی که عضو شدن خود خواسته 
اس��ت، درآمد اتا بیرمنگام  از پرداخت های عضوها 

تنها 10%  اتا ازاکا می باشد.

ی ای بر مر اتاق
بس��یاری از اتا های کش��وری، همکارانی بیرون از 

کشور دارند. کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، بریتانیا، 
آمری��کا و ژاپن اتا هایی بیرون از کش��ور برپا کرده 
اند که به کم آن ها، گس��ترش بازرگانی با کش��ور 
میزب��ان را دنبال می کنند. درهمه این اتا ها،  عضو 
شدن خودخواسته است و از الگوی ساختار خصوصی 

پیروی می کنند.

ا              ه  ر
  Chambers of Commerce  1
 International Comparisons by Baron

   Heseltine
ه  2 کتاب ریشه های رشد شاخه های شکوفایی وی
سیس  نکوداش��ت یکصد و بیس��ت و هفتمین سال ت

اتا بازرگانی و صنای و معادن ایران
 A PRIMER ON THE  3
 ORGANIZATION AND ROLE OF
 CHAMBER SYSTEMS by Markus

Pilgrim and Ralf Meier

وری    
       

                 
آلمان
فرانسه
هلند

ه   وا و 
                        

بریتانیا
آمریکا
سوئد
فنالند
ژاپن

ا   و  ار 
                        

 10 000
3,000,000

11,000
18,000

1,300,000
3,600,000
2,200,000
2,300,000

ا ور  ر   ر  ای اتا  و  ار  جی  م  ج  

نه     ا ه  ی
       

£ 10
£ 3 9m

£ 33 9m
£ 5 5m

نه     ا ه  ی
                        

£ 10
£ 2m
£ 3 3m
£ 5 2m

اتا
                        

خود خواسته بیرمنگام 
خود خواسته بیرمنگام 
خود خواسته  ازا کا 

دستوری مونی 

ر  ا ی بر ون ان ایه  ا بر م  ر ی   ر  ر ب نه   ا م  ر جی  م  ج   

، شش کشور صنعتی بزر با ساختار های عضو شدن خود خواسته  در جدول پسین، نمونه هایی از درآمد به دست آمده از پرداخت های سالیانه عضوها  و هزینه اتا
و دستوری آورده شده است.
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فن آوری اطالعات

شمگیر فناور ها  در سه ده گذشته پیشرفت 
ییرات گس��ترده ا  اطالعات و ارتباطات موجب ت
در تمام�� عرصه ه��ا اجتماع�� و اقتصاد و 
ال بکاری گیری  کس��ب و کار شده است بعنوان م
فناوری های نوین از دوربین ها  و تلس��کو های 
جدید گرفته تا ش��بکه های اجتماعی و تلفن های 
همراه هوشمند موجب شده است که حجم داده ها و 
اطالعات موجود بصورت نمایی رش��د کند. تبدی 
جهان امروز به ی�� جامعه ی بزر دانش محور 
ه��ور مفه��وم جدیدی به ن��ام داده های کالن  و 
موجب ش��ک گی��ری مرحل��ه بع��دی در انقالب 
اطالعات شده است که در آن فلسفه کسب و کار،  
ارتبا با مش��تریان و کارکن��ان، قیمت گذاری و 
بس��یاری دیگر از مس��ای مرتب با کس��ب و کار 
بطور اساسی متحول خواهد شد.  داده های کالن 
ب��ه مجموعه ایی از داده ها گفته می ش��ود که به 
خاطر حجم و تنوع بسیار زیادی که دارند نمی توان 
ت افزارها و نرم افزارهای  آنها را  با استفاده از س
معمول��ی مانند پای��گاه داده رای مدیریت کرد. به 
عبارتی اندازه، س��رعت تولی��د و ابعاد این داده ها 
خیره  به ق��دری بزر هس��تند که گ��ردآوری، 
یوترهای  س��ازی، تحلی و پردازش آن ها ب��ا کام
معمول��ی و در ی دامنه و زمان مش�� امکان 

پذیر نیس��ت. 

از نگاه کاربردی کس��ب و کار م��ی توان گفت که 
داده ه��ای کالن بر جزیی��ات رفتار انس��ان ها از 
یزی  ه  یزی عالقمند هس��تند،  ه  جمل��ه به 
گونه به مسافرت می روند  را خریداری می کنند، 
یره تمرک��ز دارد تا بتواند ارتبا بین اجزای و  و 
تی  تل اطالعات که تا کنون به س�� قطع��ات م
را نماید و بنابراین  قاب درک و فهم بود را اس��ت
ش��اید برای اولین در تاری بشری، ما قادر هستیم 
ی و بصورت  که با اس��تفاده از الگوریتم های ریا
کم��ی داده های کالن مربو به رفتار مش��تریان، 
مص��رف کنندگان و کارکنان را بررس��ی، تحلی و 
حت��ی پیش بین��ی نماییم و برآن اس��ا راهبرد 
سازمان خود را تدوین و اصال نماییم و این همان 
��ر توانایی دریافت،  تحول عظیمی اس��ت که در ا
خیره و ان��دازه گیری تمام��ی داده هایی که در 
دس��تر ما قرار دارد حاص ش��ده اس��ت. شاید 
بت��وان گفت که بزرگترین دس��تاوردهای بش��ری 
هنگامی حاص ش��د که انسان توانست راهی برای 
رب  ان��دازه گیری محی پیرامون خ��ود بیابد و 
یزی که قاب اندازه  الم رای این اس��ت که هر
گی��ری باش��د را می توان مدیریت ک��رده و آن را 

ول های بزر  ش��ید. بر همین اس��ا  بهبود ب
، اپ و  کسب کار الکترونیکی مانند آمازون، گوگ
فیس بوک پای��گاه داده های عظیمی را در اختیار 
دارن��د که در آن میلیون ها داده در رابطه با رفتار 
کاربران، مشتریان و همینطور جزییات تراکنش ها 
خیره  را ب��رای تحلی�� و پیگیری ه��ای بعدی 
می کنند و  نتای آن را مالک تصمیم گیری ها و   

راهبرده��ای  آین��ده   ق��رار م��ی دهن��د.   

هرچیزی که قاب��ل اندازه گیری 
باش��د را می توان مدیریت کرده 

و آن را بهبود بخشید

س��والی که در این میان مطر می ش��ود این است 
ک��ه تفاوت مفهوم داده های کالن با تجزیه و تحلی 
داده ها که س��ال ها در دنیای کسب کار مطر می 
یست  پاس این است که این دو مفهوم با  باش��د 
هم ارتبا نزدیکی دارند و هدف نهایی از داده های 
را دانش از داده ها و استفاده از آن  کالن هم است

برای ایجاد مزیت در کسب و کار می باشد. 
گ��ی خا  ه��ار وی  ام��ا داده ه��ای کالن دارای 
 Volume هس��تند که به مدل V مشهور است 

Velocity  و  آنه��ا را متمایز   Variety  Value
می کند.

م تولید و حجم وس��یعی از داده و ابعاد آنها  ج  
بص��ورت روز افزون در حال افزایش اس��ت بطوریکه 
از سال 2012  وهش��های انجام شده تا آ مطابق پ
2 اکس��زا بای��ت داده بص��ورت روزانه  می��الدی 5
تولید می ش��ود و حجم داده های موجود در دنیا 
در کمت��ر از 0 م��اه دو برابر می ش��ود. از طرف 
دیگر حجم اطالعاتی که توس سایت های تجارت 
خی�ره  الکترونیک��ی و خ��رده فروش ها تولی��د و 
ی��ر قاب ب��اوری افزایش پیدا  می ش��ود بصورت 
مین زده می شود که  ال ت کرده اس��ت بعنوان م
 2 فروش��گاه وال م��ارت در هر س��اعت بیش از 5
پت��ا بایت داده از تراکنش های مش��تریان خود را 
خی��ره می کند. واحد اندازه گیری حجم داده ها 
بصورت کیلو، م��گا، گیگا، ترا، پت����ا و اکس����زا 
می باش��د که ه��ر واحد 1000 براب��ر واحد قبلی 
است به این صورت که هر اکسزا بایت برابر با ی 
میلیارد گیگا بایت می باش��د.  برای مقایسه حجم 
بد نیس��ت یادآوری کنیم که حجم داده ی مربو 
انیه فیلم ویدئوی��ی بیش از 2000 برابر  ب��ه  ی 
بایت بیش��تر از حجم ی صفحه متنی می باشد و 

داده های کالن
مرز بعدی نوآوری و رقابت 

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه
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خیره می ش��ود  فیل��م هایی که بصورت دیجتالی 
از حد تصور خار اس��ت. 

ر تولید و جم آوری داده های کالن باید 
ب��ه موق و با س��رعت زیادی انجام ش��ود تا بتوان 
��ر ارزش را از آن ب��ه دس��ت آورد. امروزه  حداک
برای بیش��تر ش��رکت ها و برنامه ه��ای کاربردی 
س��رعت تولی��د و دریافت داده ه��ا جدید حتی از 
خیره ش��ده ی قبلی   حج��م  و مق��دار داده های 
اهمیت بیش��تری دارد بطوریکه اطالعات بالدرن 
ی��ا تقریب��ا بالدرن این ش��رکت ه��ا را قادر می 
کی و س��رعت بیش��تری واکنش  ا س��ازد که با 
زم را ب��رای بهبود کس��ب و کار و افزایش  ه��ای 
ال س��ایت  ف��روش خود انج��ام دهن��د. بعنوان م
آمازون خریدهای برخ مش��تریان بطور مرتب و 
بسرعت به روزرسانی می کند و به این ترتیب بعد 
، با توجه ب��ه ماهیت محصول  از ی�� خرید برخ
خری��داری ش��ده در صفح��ه ی بعد پیش��نهادات 
ت مش��ابهی را بصورت خودکار به مشتری  محصو
وهش��ی که توس�� آزمایشگاه  ارائه می کند. در پ
ندرس��انه ایی ام آی تی انجام گرفت با استفاده 
از سیس��تم مکان یاب تلفن همراه مش�� ش��د 
که در جمعه قب از تعطیالت س��ال نو مس��یحی 
ه تعداد خودرو در پارکین ی فروشگاه پارک 
شده اس��ت و بر این اس��ا میزان فروش در آن 
ب��ت تراکنش ها در آن  روز خ��ا حتی قب از 
فروشگاه پیش بینی ش��د. تحلی داده های کالن 
با سرعت زیاد امروز نقش مهمی در تصمیم گیری های 
حس��ا بازی می کن��د که در نهای��ت می تواند 

موجب افزایش کارایی و س��ود آوری ش��ود. 

و داده ه��ای کالن مجموعه ایی وس��یعی از   ت
انواع داده از پیام ها، به روزرسانی ها، صدا و تصاویر 
بارگذاری ش��ده در شبکه های اجتماعی تا اطالعات 
تل زمین شناس��ی و  دریافت��ی از حس��گر های م
هواشناسی، تراکنش های انجام شده در سایت های 
تجارت الکترونیکی و فعالیت کاربران در شبکه های 
اجتماعی را ش��ام می شود و بسیاری از مناب مهم 
داده های کالن تقریبا جدید هس��تند و در سالهای 
ال س��ابقه اطالعات  اخیر ایجاد ش��ده اند بعنوان م
200 و  موج��ود در توییت��ر و فیس بوک به س��ال 
200 که س��ال تاس��یس این دو ش��بکه اجتماعی 
می باش��د مربو است. همین جدید بودن و به روز 
رسانی داده ها در مورد تلفن های هوشمند و حجم 
وسیعی از اطالعات که در نرم افزارهایی مانند وایبر،  
واتس آ و تانگو که در س��الهای اخیر بشدت روا 
پیدا کرده و توس�� آن ها جابجا می شود نیز صاد 
اس��ت. بنابراین امروزه با حجم وسیعی از داده های 
روبرو هس��تیم که بصورت بالدرن�� در حال تولید 
ه بیش��تر  و جابجایی بوده و با دیجیتال ش��دن هر
فعالی��ت ها، مناب تولید و جابجایی داده ها ش��ام 
خیره س��ازی موقت و پهنای باند   ، برقراری ارتبا
ارزان تر و در دستر تر قرار گرفته است.  در واق 
وارد عص��ری ش��ده ایم که هرک��دام از ما نقش ی 
تولید کننده متحرک داده را داریم و تمام داده های 
مربو ب��ه  فعالیت های روزانه ی م��ا مانند تما 
، ارس��ال و دریافت پیام، فعالیت  تلفنی، خرید برخ
خیره  در ش��بکه های اجتماعی بصورت دیجیتالی 
گی های  اصلی این داده این است که  می ش��ود. وی
یر منظم بوده و دارای س��اختار  م��ن تنوع زیاد، 
نیستند و مقدار زیادی نویز و موارد ناخواسته نیز در 
آنها وجود دارد و بنابراین پایگاه ها داده های موجود 

خیره و تحلی آنها با ش��ک فعلی ناتوان و  فعلی از 
ناکارآمد هستند. تشدید این روند به حدی است که 
 Peter مدیر ارشد شرکت گوگ آقای پیتر نوروی 
Norvig در این باره م��ی گوید ما فق داده های 
بیش��تری در اختیار داریم در حالیکه الگوریتم های 

بهتری برای تحلی آنها نداریم.
 

مرز بعدی نوآوری و رقابت توسط 
داده های کالن تعریف می شود.

، س��رعت زیاد و تن��وع داده های  ار حج��م با
کالن امروزه م��رز بعدی ن��وآوری، رقابت و افزایش 
کارایی را تعری م��ی کنند. در واق  دو روش کلی 
ک��ه داده ه��ای کالن م��ی توانن��د ارزش اقتصادی 
تولی��د کنند ش��ام موارد زیر می ش�������ود  اول 
س��ازم���ان ها می توانن��د اطالعات دقیق و جامعی 
ب��ت نمایند و این ش��ام  یز را  در م��ورد هم��ه 
ی فروش رفته  ، تعداد کا خیره ی موج��ودی کا
و خصوصیات مشتریان و حتی روز و زمان خرید در 
سیستم می باشد و براین اسا تصمیم گیری های 
ا  دقیق و مناسبی را برای تنظیم موجودی کا ات
نماین��د. دوم این که داده ه��ای کالن این امکان را 
کتر و باریکتری  ش بندی کو فراهم می کند که ب
از بازار هدف توس�� س��ازمان انجام شود و بنابراین 
ت و خدمات بصورت خا برای مش��تریان  محصو
ایت  صی سازی بیش��تری یابد تا ر تطبیق و ش��
آنه��ا را جلب کن��د. به این ترتی��ب داده های کالن 
روت برای  امروزه بعنوان ابزاری برای گشودن کلید 
ش��رکتها مطر می باشند مطابق بررسی انجام شده 
در سال 2009 میالدی  توس ش��رکت ماکینزی 
بعنوان معتبرترین شرکت مشاوره ی جهان، تحلی 
نه ی موجود در دنیا  درس��ت و دقیق داده های سا
می تواند به تصمیم گیریهای منجر ش��ود که ارزش 
تجاری ایجاد ش��ده از آن به بی��ش از 300 میلیارد 
ر در س��ال می رس��د. این بررس��ی که بر روی 5  د
ش ش��ام سیس��تم بهداش��تی درمانی آمریکا،  ب
سیستم تولید جهانی، سیستم خرده فروشی آمریکا، 
سیستم عمومی اداری اتحادیه اروپا و سیستم مکان 
ال مش  صی جهانی انجام شد بعنوان م یابی ش
ک��رد که در سیس��تم درمان��ی و بهداش��تی آمریکا 
% صرفه  تحلی داده ه��ای کالن می تواند موجب 
جویی ش��ود. همینطور در بازار خرده فروشی درک 
و تحلی�� خصوصیات مش��تریان و پیش بینی رفتار 
% حاش��یه سود را افزایش  خرید آنها می تواند تا 0
ده��د و در نهایت بکارگی��ری داده کالن می تواند با 
بهب��ود کارایی عملیاتی در سیس��تم اداری اتحادیه 
اروپا ، قابلیت این را دارد که منجر به صرفه میلیارد 
یورویی ش��ود. و به این ترتیب دور از انتظار نبود که 
در ماه می س��ال 2011 ش��رکت ماکنزی اعالم کرد 
که داده های کالن مرز بعدی برای رقابت و افزایش 

کارایی می باش��د.
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ی ی ا ت ی
احتم��ا س��ریال تلویزیون��ی پیش��ت�����ازان فضا 
 Doctor Who Star Trek و دکت��ر ه����و 
یا فیل�������م س��ینمایی بازگ�����ش��ت ب�������ه 
Back to the Future پایه های دیدگاه  آینده 
یلی ما در مورد سفر در زمان را تشکی میدهند.  ت
داستانهای فراوانی در مورد ماهیت این سفر ساخته 
یلی  ت ش��ده که بعضا سعی در ارائه تصویری علمی
یلی از سفر در زمان دارند. در کنار آنها،  و نه فق ت
یوتری فراوانی وج��ود دارد که عمده  بازیه��ای کام
آنها بر اس��ا فیلمهایی با همین مضمون س��اخته 
ش��ده، که از معروفترین آنها میتوان شاهزاده پارسی 

Prince of Persia را نام برد.

ه در دنیای ما ش��دنی  یل��ی، ه��ر آن از دی��دگاه ت
نیس��ت و احتما قوانین شناخته ش��ده فیزی ما 
را نق میکند، با س��فری در زمان ممکن میش��ود. 
این طرز فکر باع خلق داس��تانهایی بعضا جالب و 
حیرت انگیز میش��ود که هی پشتوانه علمی ندارد و 
اطب عام اس��ت. بنابراین  صرف��ا هدف آن جذب م
کارگردان این ژانر داستان و فیلم برای انواع و اقسام 
ه دس��تش باز است، و دقیقا به همین  جلوه های وی
دلی اس��ت که این گونه فیلمها معمو پر اس��ت از 
ییر ش��ک انس��انها و  ریب از ت اتفاق��ات عجیب و 
ح��رف زدن حیوانها گرفته تا راه رفتن روی س��ق 

و دیوار
یلی سفر در زمان، دیدگاه عام مردم است  دیدگاه ت
یرقاب وقوع  یرواقعی و  و بنابراین آن را افسانه ای 
ش عمده ای  ه مبح سفر در زمان، ب میدانند. اگر
از جذابی��ت و محبوبیت خود در میان عامه مردم را 

یلی است. مرهون همین دیدگاه ت

ی ا  ی
فیزی کالس��ی به دلی درک مستقیم و روزمره، 
برای همه ما قاب پذیرش س��ری است، بطوری که 
هی�� کس در صحت آن ش�� نمیکن��د. همه ما از 
ربه، نور، ص��دا و ...  کودکی ب��ا مفاهیم حرک��ت، 
آش��نا هس��تیم. وقتی نیوتن افتادن س��یب را دید و 
به زمین را مطر کرد، این نظریه تقریبا  نظری��ه جا
الفی نداش��ت و به سرعت توس کلیه مردم  هی م
پذیرفته ش��د. فیزی کالسی که اسا آن همین 
فیزی نیوتنی اس��ت، محی اطراف ما و واقعیتهای 
روزمره را در بر میگیرد و بنابراین جای شبهه ای در 

صحت خود باقی نمیگذارد.

 

، زم��ان ماهیتی کامال  بر اس��ا فیزی کالس��ی
مس��تق از م��کان اس��ت. بنابراین امکان ن��دارد با 
جابجایی در مکان حت��ی با جابجایی های عجیب و 
 ، یلی نشان میدهند نان که فیلمهای ت آن ریب 
بت��وان در زمان جابجا ش��د. از طرفی، زمان ماهیتی 
اس��ت خار از کنترل، بطوریکه با علم بشری نهایتا 

گاه نمیتوان  میت��وان آن را اندازه گیری ک��رد و هی
ییر داد. خالصه آنکه طبق فیزی کالسی  آن را ت
ند س��ال پیش تنه��ا دیدگاه فیزی  که تا همین 
یرممکن است. شناخته میشد، سفر در زمان کامال 

ن��د دهه قب بود ک��ه ماکس پالن و  ام��ا همین 
آلبرت انیش��تین انقالب��ی ب��زر در فیزی پدید 
آوردند. بط��ور خالصه، آنها نش��ان دادند که پدیده 
های��ی وجود دارد ک��ه صرفا با فیزی کالس��ی و 
نیوتن��ی قاب بیان نیس��ت. به عبارت دیگر، نش��ان 
دادند که عالوه بر نظریه های فیزی ش��ناخته شده 
تحت  ، نظریه های دیگری وج��ود دارد  کالس��ی
عنوان فیزی مدرن که در ش��رای خا بر جهان 
ما حاکم اس��ت. با کم این نظریه ها، پدیده هایی 
یرممکن ش��ناخته میشد، اکنون ممکن و  که قبال 

محتم است، از جمله سفر در زمان
 

ی  وری نسبیت انیشتین تو به بیان بسیار ساده، ت

سفر در زمان
این مقاله تخیلی نیست! 

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

به پاس انقالبی که انیش��تین و پالنک 
برپا کردند، پدیده هایی که در قالب 
فیزیک کالس��یک قابل بیان نیست و 
غیرممکن به نظر میرس��د، اکنون در 
فیزیک مدرن ممکن و محتمل است؛ 
از جمله سیاهچاله ها و سفر در زمان!

ی را  یا ری  یاری ا ما  و ب ما می ر  ر  ی  ا  ق
ری  ایم  با  جی   ی  وار بر ی ما ه  یم  م می تج
جاری  ا ان ه ای  ر  ا  یم نا ور می یری  ر ا م
ای  یم  ری  ی ما  ر  یم  م با می ی  ق ر می  
ای  ان ا ی  یل   ا  با اتوم ر  ارت ا رای ما ا 
ی   . ا یر ن ر ای مور بی ت ه   ا ای  م  ی ی   ی ت
نی    ما  ای  را  ر  ر  یر بو  ا  ر مور ام
ر  ی ای  اق ی به  ا . بیایی ن ان ا می ل انج یرقاب ای  را 

یم. ت  ا ما ق و یم تا  ا بی

علمی کاربردی
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میدهد که وقتی س��رعت به اندازه کافی زیاد باشد، 
ر گذاشته و باع کش  جابجایی میتواند روی زمان ا
در  وری نس��بتا س��اده  آمدن زمان گردد. همین ت
وری کوانتوم ماکس پالن�� باع لرزاندن  کن��ار ت
ون  پایه های فیزی کالسی شد. پدیده هایی هم
یعنی توده های با جرم بسیار زیاد و  اله ها  س��یاه
حجم بسیار کم که حتی نور را نیز میبلعند، زاییده 
وری نسبیت  و نتیجه همین فیزی مدرن اس��ت. ت
بی��ان میکند که با کنترل صحی مکان و س��رعت، 

میتوان در زمان سفر کرد.

ر رب ارا 
س��فر در زمان را میتوان در دو جهت بررس��ی کرد 
سفر به گذشته و س��فر به آینده. پارادوکس سفر به 
گذش��ته را اولین بار ی نویس��نده فرانسوی مطر 
کرد فر کنید بتوانید به گذش��ته سفر کنید و در 
قب از اینک��ه با مادربزرگتان  آنج��ا، پدربزرگتان را 
آش��نا شود بکش��ید این بدان معنی است که شما 
نمیتوانید وجود داشته باش��ید و بنابراین نمیتوانید 
به گذش��ته س��فر کنید پارادوک��س پدربزر یکی 
از معروفترین نمونه هاس��ت. احتما با تصور س��فر 
به گذش��ته ش��ما هم میتوانید پ����ارادوکس��های 
ج�����البی مطر کنید. پس آیا س��فر به گذش��ته 

ذیر است امکان
 

در پاس�� به این س��وال، نظریه جه��ان های موازی 
Parallel Universes مطر ش��ده اس��ت که 
که در آن  ف��ر میکن��د در کنار واقعیت موج��ود 
، جهان ه��ا یا واقعیت های دیگری  زندگی میکنیم
نیز وجود دارند و بنابراین س��فر به گذشته لزوما در 

همین جهان ما اتفا نمیافتد، بلکه در یکی از جهان 
ییر در  ه��ای موازی اتفا خواهد افت��اد و هرگونه ت
ر جهان  یری در واقعی��ت حال حا گذش��ته آن، ت
ه از واقعیتهای  یده اس��ت هر ما ندارد. اندکی پی
ملمو دور میش��ویم، تصور و درک ناش��ناخته ها 
تتر میش��ود. به واق دیگر تفکر کارساز نیست،  س
ی را باید بکار برد. جمله معروف انیش��تین  بلکه ت
ی�� برتر از دانش اس��ت" گویای همین حقیقت  "ت

است.

گونه میتوان به گذش��ته س��فر کرد، خود  این که 
س��وال مهم دیگریس��ت. بطور کلی به هر وسیله ای 
که بتواند منجر به س��فر در زمان شود، ماشین زمان 
وری نس��بیت، با رفتن  گفته میش��ود. بر اسا ت
بسیار زیاد س��رعت میتواند منجر به جابجایی زمان 
وری  گردد. معیار س��نجش و مقایسه س��رعت در ت
را که س��رعت نور  انیش��تین، س��رعت نور اس��ت 
مستق از منب نور بوده و میتواند ی مرج مطلق 
برای مقایس��ه قرار گیرد. بنابراین نزدی ش��دن به 
زم برای جابجایی  ، شر  و عبور از آن سرعت نور 

زمان و شروع سفر در زمان میباشد. ولی آیا میتوان 
نین س��رعتی دس��ت یافت این س��وال، مح  به 
برخورد بس��یاری از نظریه های فیزی است برخی 
ذی��ر میدانند و برخی ادعا میکنند طبق  آن را امکان
خود نظریه انیش��تین، اگر جس��می به س��رعت نور 
برس��د تبدی به انرژی ش��ده و دیگر جسمی مادی 
ون  هم تلفی  واهد ب��ود بهرحال روش��های م ن
ش��تابدهنده ها برای افزایش سرس��ام آور سرعت و 

دستیابی به سرعت نور در حال بررسی است.

v

ا و ق ارا 
وری نس��بیت انیش��تین ب��ا افزایش  برگردیم به ت
س��رعت ی جس��م، زم��ان برای آن جس��م کندتر 
میگذرد. بر همین اس��ا پارادوکس دوقلوها مطر 
ش��ده است دو برادر دوقلو را در نظر بگیرید. یکی از 
ندین سال در ی سفینه که  آنها فضانورد است و 
با س��رعت نزدی نور حرکت میکند، س��فر میکرده 
اس��ت. وقتی ب��ه زمین و نزد برادر خ��ود برمیگردد، 

هرچه از واقعیتهای ملموس دور میشویم، 
تصور و درک ناشناخته ها سختتر میشود. 
به واقع دیگر تفکر کارساز نیست، بلکه 
تخی��ل را باید بکار ب��رد. جمله معروف 
انیش��تین "تخی��ل برتر از دانش اس��ت" 

گویای همین حقیقت است.
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بس��یار جوانتر از برادر پیر خود خواهد بود این بدان 
دلی اس��ت که برادر فضانورد وقتی با س��رعت زیاد 
ال هر پن سال را ی سال تجربه  حرکت میکند، م
میکن��د. بنابراین هر پن س��ال که برای برادرش در 
روی زمین میگذرد، برای او فق ی س��ال میگذرد 

و نهایتا جوانتر از برادرش خواهد ماند 
 

ی است،  ه پارادوکس دوقلوها بیشتر شبیه ت اگر
وری  ولی کامال منطبق بر فیزی مدرن و خصوصا ت
نسبیت است. فراموش نکنیم که تقریبا هی کدام از 
ما تابحال سفر در زمان را تجربه نکرده ایم، بنابراین 
درک این قضیه بسیار دشوار خواهد بود. پارادوکس 
الی از س��فر به آینده اس��ت. بدین معنا  دوقلوها، م
که ما با س��وار ش��دن به فضاپیمای پرسرعت، زمان 
را ب��رای خود کند کرده و در نتیجه به آینده س��فر 
میکنی��م. وقتی ب��ه زمین برمیگردیم، زمان بس��یار 

جلوتر رفته و ما در آینده خواهیم بود.

اریش ف��ون دنیکن در کت��اب معروف خ��ود "ارابه 
خدای��ان" م��واردی مط��ر میکند ک��ه احتما بی 
ارتبا با س��فر در زمان نیس��ت. او با جهانگردی و 
پرداختن به شواهد و یادگارهای دوران کهن، به این 
نتیجه میرسد که انسانهای ساکن دوران بسیار دور، 
که آنها را خدایان  با موج��ودات فرازمینی و فضایی 

مینامد در ارتبا بوده اند، بطوری که گاهی س��وار 
احتما س��فینه های فضایی به گشت  بر ارابه آنها 
و گذار در آس��مان و فضا با س��رعت های بسیار با 
ال شبه جزیره ای  رداختند. از همین روست که م می
ی جو زمین به شک ی  که فق از ارتفاع بسیار با
فی دیده میش��ود، از سالیان بس��یار دور بنام شبه 
ارها  جزیره فی شناخته میشده است یا در دیواره 
و کتیبه های کهن، در کنار نقش انس��انهای زمینی، 
تصاویری از موجوداتی فرازمینی ح شده است که 

ون فضاپیما بوده اند سوار بر تجهیزاتی هم

ی میدهد که علت اینکه بعضی انسانهای  دنیکن تو
کهن و از جمله پادش��اهان آن روزگار، عمر بس��یار 
نی داش��تند، همین سوار شدن بر ارابه خدایان  طو
پارادوکس  و حرکت با س��رعت بسیار با بوده است 
. موارد مشابهی را در ادبیات داستانی ایران  دوقلوها
ر  ال فردوس��ی در شاهنامه عمر اک داریم، بعنوان م
ند صد س��ال معرفی میکند. افسانه  پادش��اهان را 
پادش��اهی که هزاران سال قب از میالد  گیلگمش 
مس��ی حکمران��ی میکرد نمونه دیگری اس��ت که 
نی را در س��فر به آسمانها  راز جاودانگی و عمر طو
ر ادیان کهن معتقدند که  نین پیروان اک یافت. هم
بزرگانش��ان با سفر به آسمانها میتوانستند تا هزاران 

سال عمر کنند...

ی ای امر مای
بررسی پدیده های فیزی مدرن به سادگی فیزی 
سسات تحقیقاتی زیادی سرگرم  کالسی نیست. م
انجام اینگونه آزمایش��ها هستند. فراموش نکنیم که 
نان  تجهیزات م��ورد نیاز در فیزی م��درن بعضا 
یده و گرانقیمت اس��ت که ی کشور به تنهایی  پی
��ال آن، آزمایش��گاه  می��ن آن را ن��دارد. م ت��وان ت
وهشهای  در سازمان اروپایی پ شتابدهنده هادرون 
هس��ته ای با نام اختصاری سرن CERN است که 
ندین دهه و با بودجه بیش از بیس��ت کش��ور  طی 

اروپایی ساخته شده اس��ت و دانشمندانی از هشتاد 
نین  ول فعالیت هستند. هم کشور جهان در آن مش
وهشگران  س��ال گذش��ته خبری منتشر ش��د که پ
ابت کنند که انتقال  دانش��گاهMIT  موفق ش��دند 
بدون  تر از نور و سفر در زمان  اجس��ام با سرعت با
ذیر است این  مواجهه با پارادوکس پدربزر امکان
خبر، مو مهمی در میان دانش��مندان ایجاد نمود و 

آنها را برای رسیدن به سرعت نور مصممتر کرد.

یا ش��اید ش��نیده یا  ش��اید جالب باش��د که بدانید 
ژوئن  ند م��اه پیش  خوانده باش��ید ک��ه همین 
، دانش��مندان دانش��گاه کوئینزلند اس��ترالیا  201
رات نور  توانس��تند پدیده س��فر در زمان را ب��رای 
فوتون پیاده سازی کنند. طبق مقاله علمی منتشر 
ش��ده که حاص این آزمایشهاست، آنها موفق شدند 
رات به کم ش��تابدهنده ها،  ب��ا افزایش س��رعت 
یعنی از مس��یر اصلی خود خار  زمان را خم کنند 
. این آزمایش،  کنند و به س��متی دیگر هدایت کنند
قدمی مهم و موفق در سفر به زمان بود و احتما در 

آینده اخبار بیشتری از این پدیده خواهیم شنید...

چگونه ب��زرگان دوران کهن، صدها و 
هزاران س��ال عمر میکردند؟ چرا شبه 
جزی��ره ای ک��ه فقط از ارتفاع بس��یار 
باالی جو زمین به شکل یک فیل دیده 
میش��ود، از سالیان بسیار دور بنام شبه 
جزیره فیل شناخته میشده است؟ چرا 
در دی��واره غارهای کهن، تصاویری از 

موجودات فضایی دیده میشود؟!

ش��رط الزم ب��رای س��فر در زم��ان، 
رس��یدن به س��رعت ن��ور )و عبور از 
آن( اس��ت. ولی آیا میت��وان به چنین 
س��رعتی دس��ت یافت؟ این س��وال، 
محل برخورد بس��یاری از نظریه های 

فیزیک است.

علمی کاربردی
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بانک مرکزی: 

رشد اقتصادی ایران بعد از دو سال مثبت شد

اقتصاد ایران – سایت بی بی سی

بان مرکزی ایران گزارش داده که رش��د اقتصادی 
دوسال رشد منفی،  این کش��ور بعد از هشت فص 
. درصدی داشته است. بت  در بهار امسال رشد م
 بناب��ر این گزارش که بر اس��ا محاس��بات اولیه 
صورت گرفت��ه "اقتصاد ایران پس از ی دوره رکود 
نی، در فص اول سال 1393 بهبود معنی داری  طو

را تجربه نموده است."

گزارش بان مرکزی نش��ان می ده��د که تم���ام 
گروه ه��ای عمده اقتصادی نظیر کش��اورزی، نفت، 
صنای�� و مع��ادن و خدمات در فص بهار از رش��د 

بت برخوردار بوده اند. م

ش کشاورزی،  بنابر این گزارش، در بهار امس��ال ب
3.3 درص��د، نفت 1. درص��د، صنای و معادن 1. 

.3 درصد رشد داشته اند. درصد و گروه خدمات 
این در حالی اس��ت که در پایان س��ال گذشته رشد 
ش نفت منفی  ، ب . ش کش��اورزی  اقتص��ادی ب
ش  ، صنای�� و مع��ادن منف��ی 2.9 درصد و ب .9

خدمات منفی 1.5 درصد بود.

ش صنعت و معدن  گزارش تازه نشان می دهد که ب
��ش خدمات 2.2 درصد از  ب��ه تنهایی 2 درصد و ب

بت اقتصادی بهار امسال را شک داده اند. رشد م

بناب��ر گزارش ت��ازه بان�� مرکزی، افزای��ش تولید 
��ی و افزای��ش نر رش��د  ت زراع��ی و با محص��و
تولیدات و ص��ادرات نفت خام، تولید معیانات گازی 
و افزایش نر رشد تولید گاز طبیعی در بهار امسال 
ش کشاورزی و نفت  باع ش��ده تا ارزش افزوده ب
هر کدام به نس��بت بهار س��ال 1392 به ترتیب 3.3 

درصد و 1. درصد رشد پیدا کند.
ش  آمارهای بان مرکزی نشان می دهد که رشد ب
صنعت و معدن در بهار امس��ال نس��بت به بهار سال 
1392 بیش��تر از 15 واحد درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت و در نتیجه سهم معادن 2 درصد از نر رشد 
. درصدی اقتصاد را به خود اختصا داده است.

ابت  افزایش قاب توجه نر رش��د تشکی سرمایه 
ناخال در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره 
، عمدتا ناش��ی از افزایش نر رشد  مش��ابه سال قب
ت می باشد. افزایش  تشکی سرمایه در ماش��ین آ
های س��رمایه ای در سه ماهه  قاب توجه واردات کا
 ، اول س��ال 1393 نسبت به دوره مش��ابه سال قب
مهمتری��ن عام�� در افزایش نر رش��د مذکور می 

باشد.

ابت یکی از مهمترین شاخ هایی  تشکی سرمایه 
عیت س��رمایه گذاری  اس��ت که نش��ان می دهد و
گونه اس��ت. گزارش��ها نش��ان می دهد که رش��د 

.5 درصد بوده  تشکی س��رمایه که در بهار امسال 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال 
قب یعنی در بهار سال 1392 رشد تشکی سرمایه 

1 درصد منفی بوده است. ابت نزدی 
ابت این  ش تشکی سرمایه  نکته جالب توجه در ب
ابت با  است که از س��ال 1391 که تشکی سرمایه 
.23 درصد رو به رو شد، سال گذشته  رش��د منفی 
نیز رش��د منفی 9. درصد داشت ولی در فص اول 

بت شده است. .5 درصد م امسال 

 . رش��د اقتصادی ایران در بهار امسال در حالی به 
درصد رس��یده که در پایان سال گذشته 1.9 درصد 

منفی بوده است.

اقتصاد ایران از سال 1391 با رشد منفی نزدی به 
ش��ش درصد رو به رو ش��د و در پی آن تورم نیز به 
0 درصد افزایش پیدا کرد. آخرین گزارش��ها نشان 
می دهد که تورم در مردادماه امس��ال به 23 درصد 

کاهش پیدا کرده است.

افزای��ش تحریم های بین الملل��ی و بحران ارزی به 
رکود اقتصادی دو س��اله ای دامن زد و گزارش تازه 
بان مرکزی نشان می دهد اقتصاد ایران سرانجام از 

رکود اقتصادی خار می شود.
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ورشکستگی به خودی خود جرم به حساب نمی آید. 
توس  شده  ارائه  فص  و  ح  نوعی  ورشکستگی 
قانون است که به واسطه آن به ش کم می 
بتواند  را تسویه کند و  بتواند بدهی هایش  تا  شود 
از نماید. با این حال  فعالیت تجاری خود را از نو آ
بعضی تالش می نمایند تا از این شیوه ح و فص 
نین فعالیتهایی جزو  قانونی سو استفاده نمایند. 
برای  قانون  و  شوند  می  تلقی  ورشکستگی  جرایم 
اقدامات مجازاتهایی در نظر گرفته است.  این گونه 
قانون  در  ورشکستگی  به  مربو  مجرمانه  اقدامات 
از این پس از کلمه "قانون"  شماره 1 سال  3991 
استفاده می شود بیان شده است که در این نوشتار 

به تشری آن پرداخته ایم.

هار  به  توان  را می  به ورشکستگی  مربو  جرایم 
ش تقسیم نمود، 1 جرایم مربو به بدهکار. 2 ب

ول  جرایم مربو به مس جرایم مربو به طلبکار. 3
ا  اش به  مربو  جرایم  ورشکستگی.  بحران 

. ال

ار جرایم مربو به ب
جرایمی  که در حیطه فرد بدهکار قرار دارد را می 
ورشکستگی  1 نمود  تقسیم  ش  ب سه  به  توان 
و  تی  مبا بی  علت  به  ورشکستگی  2 ساختگی، 
توس  شده  انجام  جرایم  دیگر   3 و  انگاری  سه 

بدهکار.

قانون است که  امری خالف  ورشکستگی ساختگی 
این  در  فرد،  شود.  می  شناخته  مجرم  آن  مرتکب 
گونه خالف با استفاده از اسناد جعلی اقدام به فریب 
دادگاه می کند تا دادگاه شرای ورشکستگی را اعالم 
س به سو استفاده از مزایای ورشکستگی  نماید و س
می پردازد، زیرا در این حالت طلبکاران نمی توانند 
از وی شکایت نمایند و فرد می تواند از بازپرداخت 
خیره سازی مال  بدهی های خود سرباز زند و به 

خود  داراییهای  فروش  از  و  ردازد  ب خود  اموال  و 
ممانعت به عم آورد. کتمان حقیقت،  سو استفاده 
و  نادرست  اطالعات  ارائه  کننده،  گمراه  مدارک  از 
تلقی  ورشکستگی جعلی  اعالم  های  از شیوه  یره 
ر به مدت  می شوند و مجازاتی برابر با حبس حداک
متوجه  مجازاتها  این  شود.  می  شام  را  سال  پن 
منح  یا  و  مدیران  مدیره،  ت  هی تاجر،  ش 

کنندگان شرکت می باشد.

سه  و  تی  مبا بی  با  "ورشکستگی  بعدی  مورد 
انگاری" است. این مورد شام پرونده هایی می شود 
یا  و  پروایی  بی  اهمال،  علت  به  ش  آن  در  که 
در  ه  خود،  های  بدهی  به  نسبت  انگاری  سه 
ه بعد از آن، ش  زمان قب از ورشکستگی و 
زیاد  هزینه  کند.  می  متضرر  را  بدهکار  ا  اش یا 
ال آن،  بدون دلی منطقی یا عدم نیاز تجاری و ام
قماربازی، واگذاری امالک با قیمت پایین تر از حد 
معمول برای اجتناب از ورشکستگی، عدم پایبندی 
بت تجاری و یا از  به قوانین برای به دست آوردن 
دست دادن حسابها و اسناد مالی همه و همه جزو 
تی و سه انگاری می  حالت ورشکستگی با بی مبا
باشند. در اینجا نیز فرد بدهکار هم می تواند ش 
آن.  نمایندگان  دیگر  هم  و  باشد  تجارت  گرداننده 
مجازات در نظر گرفته شده برای این گونه اقدامها 
بسته به میزان سه انگاری متفاوت است.  جزای 
بدهکار  فرد  اقدام  که  هنگامی  گرفته شده  نظر  در 
درهم  هزار  ده  ر  حداک باشد  انگاری  سه  روی  از 
ر ی سال حبس می  امارات جریمه نقدی و حداک
باشد و در مواردی که سه انگاری ابعاد بزرگتری 
ر بیست هزار درهم و  داشته باشد مجازات به حداک

ر دو سال حبس افزایش می یابد. حداک

موارد زیر شام دگر موارد جرایم مربو به فرد بدهکار 
است که برای آنها حبس در نظر گرفته شده است

یا  تمامی  عامدانه  بزرگنمایی  یا  سازی  پنهان   .I
شی از دارایی به منظور دست یابی به  مصالحه. ب

II. ایجاد عامدانه ی بدهکار ساختگی یا ی گروه 
صی که بدهی  از طرفهای قرارداد مصالحه و یا ش
هار نظر  هایش را زیادتر جلوه دهد تا در مذاکرات ا

کند و هدف خاصی را دنبال کند.

III. حذف عامدانه ی طلبکار از لیست طلبکاران.

ار جرایم 
هر فرد طلبکار از ش ورشکسته ای در صورتی 
که مرتکب هر ی از اقدامات زیر شود محکوم به 

حبس است

از  را  خود  های  بدهی  میزان  تقلب  با  وی  اگر   .1
ش ورشکسته بیش از حد واقعی نشان دهد.

2. اگر وی در جهت مناف خود با ش ورشکسته 
زدو  صی  ش عواید  به  توجه  با  ال  ا  اش یا  و 
مورد  در  یا  و  مصالحه  مذاکرات  در  تا  نماید  بند 
نظر  هار  ا ورشکسته  ش  نف  به  ورشکستگی 

نماید.

وارد  ورشکسته  طرف  با  طلبکار  ش  اگر   .3
قرارداد می شود و پس از اتمام پرداختها معلوم شود 
فی مابین وی و طرف ورشکسته  که ی قرارداد م
به صورت آگاهانه بسته شده است که به موجب آن 
وی  عاید  طبلکاران  دیگر  به  نسبت  بیشتری  سود 

شود.

. اگر وی در میزان طلب خود بزرگنمایی کند.

به  با علم  اگر وی در مذاکرات و نظرخواهی ها   .5
امور محروم است شرکت  قبی  این  انجام  از  اینکه 

نماید.

قرارداد   وارد  بدهکار  طرف  با  آگاهانه  وی  اگر   .
بیشتری  عواید  به موجب آن  ای شود که  فیانه  م

حقوقی

جرایم مربوط به ورشكستگی 

Ref: Panicker Partnersنوشین رحمانی نژاد، عضو شورا و هیات تحریریه "Advocates & Legal Consultants"    
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ر  حداک و  حداق  با  جرایم  مرتکب  برای  قانون 
زمانی برای حبس در نظر گرفته است بنابراین مدت 
جرم  ابعاد  احتساب  با  و  منطقی  صورت  به  حبس 
نین می  توس دادگاه تعیین می شود. دادگاه هم
تواند تمام توافقنامه هایی را که در با مصدا جرم 
نین می تواند  است از درجه اعتبار ساق کند و هم
قرار  توس  تمام عواید منتق شده  تا  دستور دهد 
داد ساق از اعتبار، به طرفین بازپس گردد. دادگاه 
دیگر  به  که  را  هایی  خسارت  تواند  می  نین  هم
ا مجرم  طرفها وارد شده را متوجه ش یا اش
کند که در اینصورت طرف مجرم ملزم به پرداخت 

خسارت است.

ا ا  جرایم مربو به ا
ول ورشکستگی قانون  عالوه بر بدهکار، طلبکار و مس
برای هر طرف سومی که اقدام به اختال و سرقت 
پنهانی داراییهای ش ورشکسته کند مجازاتهایی 
می  دادگاه  مجازات،  بر  عالوه  است.  گرفته  نظر  در 
خسارت  تعیین  و  اموال  بازگردانی  به  دستور  تواند 
دهد. ارتکاب جرم حتی در صورتی که توس همسر، 
ش  فرزندان همسر  و  اولیا  یا  و  فرزندان   ، اولیا 

جرا می باشد. زم ا ورشکسته ر دهد 

ه ر ی بر   ر رات  ا
با  ورشکستگی به حالتی گفته می شود که دادگاه 
صی دهد فرد ورشکسته به  توجه به مدارک تش
باتی های مالی قادر به پرداخت بدهیهای  علت بی 
خود نیست و بازپرداخت بدهی ها را به تاخیر می 
را  ش  داراییهای  دادگاه  مدت  این  طی  اندازد. 

برای پرداخت به طلبکاران توقی می کند.

تمامی  از  در دوران ورشکستگی ش ورشکسته 
از  استفاده  به  قادر  عادی  حالت  در  که  حقوقی 
در  حقو  بعضی  باشد.  نمی  برخوردار  آنهاست، 
دوران ورشکستگی از فرد ورشکسته سلب می شوند 

که در ادامه به آنها اشاره شده است

1. ش ورشکسته حق رای ندارد بنابراین وی نمی 
ابات شوراهای ملی، شهری، اتحادیه های  تواند در انت

تجاری، صنعتی و یا صنفی شرکت کند.

در  اب  انت برای  تواند  نمی  ورشکسته  ش   .2
شوراهای ملی، شهری، اتحادیه های تجاری، صنعتی 

و یا صنفی کاندید شوند.

3. ش ورشکسته نمی تواند مدیر یا رئیس هی 
شرکتی باشد.

خریدو  به  دست  تواند  نمی  ورشکسته  ش   .
تجاری،   بنگاه  عمومی  مزایده  یا  سهام  فروش 

وارداتی، صادراتی و یا کارگزاری بور بزند.

5. ش ورشکسته نمی تواند به منظور مدیریت 

اموال خود نمایندکی شرکت دیگری را به عهده بگیرد.

. ش ورشکسته نمی تواند مح قامت خود را 
ترک کند مگر اینکه کتبا مقصد خود را اعالم کند.

خود  اقامت  مح  تواند  نمی  ورشکسته  ش   .
کند  عو  متولی  ی  قا از  اجازه  دریافت  بدون  را 
یصالحیست که  ی دادگاه مدنی  ی متولی، قا قا

 . ورشکستگی فرد را اعالم نموده 

ی  اجازه قا تواند بدون  . ش ورشکسته نمی 
متولی کشور را ترک کند.

و  دخ  به  تواند  نمی  ورشکسته  ش   .9
این  ردازد.  ب خود  اموال  فروش  و  مدیریت  تصرف، 
قاب  کند  ورشکستگی  اعالم  فرد  که  روزی  از  امر 
هنگام  در  که  اموری  تمام  نین  هم اجراست، 
اقداماتی  عنوان  به  باشد  شده  انجام  ورشکستگی 
بی  بنابراین  و  شوند  می  تلقی  ورشکستکی  از  بعد 
یا واگذاری،  از مدیریت و  بود. ممانعت  ر خواهند  ا
شام تمامی اموال ش ورشکسته از روز صدور 
مین اموالی که در  حکم ورشکستگی می شود، هم
دوره ورشکستگی به نام ش ورشکسته می شود 
جزو اموال وی تلقی می گردند. با این حال ش 
زم را برای احیای  ورشکسته حق دارد تا اقدامات 
جزو  زیر  موارد  نین  هم دهد.  انجام  خود  حقو 

مدیریت و واگذاری اموال تلقی نمی شوند

a. اموالی که نمی تواند توس قانون توقی گردند و 
نین کم های مالی که به ش ورشکسته  هم

تعلق می گیرد.

b. اموالی که متعلق به دیگران است.

ش  خصوصی  عیت  و به  مربو  حقو   .c
ورشکسته.

رامتی که توس شرکت بیمه قب از صدور حکم   .d
این حال  با  است.  تعلق گرفته  فرد  به  ورشکستگی 
ورشکستگی  به  بازپرداخت  به  مو  ینف  طرف 
تاری  از  ورشکسته  توس ش  بیمه  است، حق 
بایستی  رامت  برای  دادگاه  توس  شده  مقرر 
را  این کار  اینصورت دادگاه  یر  پرداخت گردد در 

انجام می دهد.

و  دخ  مدیریت،  از  ورشکسته  ش  ممانعت   .e
شد  اشاره  آن  به  قبال  که  اموال  واگذاری  و  تصرف 
صی یا مقام وی به عنوان  نبایستی شام حقو ش
اعتقادات  به  مربو  یا حقو  و  سرپرست خانواده  

صی فرد شود. ش

حاصله  عواید  شام  نین  هم امور  این  ممانعت   .f
صی و صنعتی تا جایی که فرد بتواند  از فعالیت ش
ی دادگاه  مایحتا خود و خانواده اش را به تش

برطرف کند ، نمی شود.

01. ش ورشکسته مجاز پرداخت و با حتی بهبود 
بدهی خود پس از اعالم ورشکستگی نمی باشد. با 
این حال ش مجاز است تا از طریق اورا تجاری 
ردازد. مگر این  ... به احیای اموال خود ب  و 
برای  اموال  این  از  کننده  دریافت  شود  معلوم  که 

بازپرداخت بدهی استقاده نمی کند.

در  دعوی  طر  به  مجاز  ورشکسته  ش   .11
دادگاه در برابر یا بر علیه خود یا اقدام در این راستا 

نمی باشد، مگر در شرای زیر

و  تصرف  و  دخ  مدیریت،  به  مربو  دعاوی   .a
اموالی که قبال به آن اشاره  واگذاری اموال مجازی 

شد که ش ورشکسته آنها را در اختیار دارد.

b. دعاوی مربو به اقدامات ورشکستگی که ش 
ورشکسته طبق قانون مجاز به انجام آنها می باشد.

c. دعاوی کیفریی.

d. دعاوی که آماده صدور حکم هستند و تا زمان 
دفاعیه برای صدور حکم راکد مانده اند.

برای  ورشکسته  ش  است  ممکن  این  بر  عالوه 
خسارات و متضرر نمودن و یا اقداماتی که ش 
ال قب از اعالم ورشکستگی نموده است محکوم 
ال خواستار  شود. در این قبی موارد اگر ش 
که  این  بات  ا در  موفق شدن  در صورت  خسارت، 
دعاوی وی قب از اعالم ورشکستگی بوده به میزان 
خسارتی که به وی وارد شده است جزو بدهکاران 
تلقی می گردد مگر این که مشارکت وی با ش 
ورشکسته برای دادگاه محرز گردد که در این صورت 

وی شام حالت ورشکستگی نمی شود.

از  نماینده  عنوان  به  تواند  نمی  ورشکسته  ش 
اموال کند،  اقدام به مدیریت  طرف ش دیگری 
مگر در شرایطی که اموال جزیی باشند که در این 
صورت مانعی برای این کار وجود ندارد و فرد مجاز 

ولیتش است. به ادامه مس

را  دیگری  کار  و  تواند کسب  نین می  ش هم
از نماید به شرطی که  در دوران ورشکستگی خود آ
ی متولی  زم را برای انجام این کار از قا مجوزات 
برای  اهمیت  نکته حائز  این حال  با  نماید.  دریافت 
به  مجاز  فرد  که  است  تازه،این  کار  و  شروع کسب 
استفاده از مناب مالی که در گیر ورشکستگی است 
نمی باشد. این قانون بدان جهت است که بدهکاران 
پولی  مناب  لیه  ت و  واگذاری  از  ش ورشکسته 
نین  هم نشوند.  رر  متحم  ورشکسته  ش 
طلبکاران کسب و کار جدید شام طلبکاران حالت 
ورشکستگی نمی شوند و این حق را دارند که عواید 

خود را از کسب و کار جدید برداشت نمایند.
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وعی اس��ت که دکتر محمود س��ری القلم،  این مو
اس��تاد دانشگاه ش��هید بهش��تی در یادداشتی برای 

عصرایران بدان پرداخته است که در زیر می آید
به سه مورد زیر، توجه فرمایید

1 کش��ورهای عربی حوزه خلی�� فار حدود 2   
خار از بودجه  ر صندو دخیره ارزی  تریلی��ون د
ر  ند صد میلیارد د جاری خود دارند که در سال 
رب و آسیا، برای این  از طریق س��رمایه گذاری در 

کشورها و نسلهای آتی آنها سود حاص میکند

 Silicon Valley 2 منطقه س��ی لی کان ولی 
وری جهان در ش��مال  ک��ه مهمتری��ن منطقه فن��
. نفر  2 . 1 کالیفرنیاس��ت با جمعیتی مع��ادل 
ر که جز  3.2 د در م��اه جاری، درآمد س��رانه 

ترین در جهان است را رقم زد با

ینی ها اخیرا موش�� زمین به دریای 1100   3
ر با  21D با هزینه 11 میلیون د DF کیلومتری 

موفقیت آزمایش کردند.

ت عظیم در سط  معانی صری و تلویحی این تحو
یست همه  همس��ایه های ما و در مقیا جهانی 
کش��ورها به فکر توسعه و افزایش توانمندی هستند 
حت��ی قطر با جمعیت 250 ه��زار نفری معادل ی 
محل��ه تهران. اعراب جنوب خلی�� فار به تدری 
در حال خرید روزافزون سهام شرکتهای نفتی بزر 
واهیم به منظور  جهان هس��تند و اگر ما در آینده ب
وری نفت و گاز، با شرکتهای بزر  دس��تیابی به فن
ه بس��ا با دستور کار سیاسی  جهان همکاری کنیم 
همسایگان سهام دار خود نیز روبرو شویم. آیا میتوان 
روت  عنصر فن آوری و تکنی�� را از فرآیند تولید 
ینی ه��ا به دو دلی وارد  و ق��درت نادیده گرفت 
عرصه جهانی ش��ده اند اول فروش کا و خدمات و 
روت و دوم همکاریهای مربو  دسترس��ی به پول و 
ینیها عالقه  وری. از قدیم روسها و  به دستیابی فن
وافری به منطقه س��یلیکانولی داشته اند به طوریکه 
آمری��کا، این منطقه را از مناطق کلیدی امنیت ملی 

خود تلقی میکند.

آیا میت��وان به جز افزای��ش توانمندیهای اقتصادی، 
وری هدف دیگ��ری برای ی  تولی��دی، مال��ی و فن
کش��ور در این منظومه موج��ود جهانی تصور کرد 
هر هدف سیاس��ی و هر افق فرهنگی که ی کشور 
روت  ب��رای خود درنظر بگیرد، تاب تولید امکانات و 
است. وقتی روزنامه ها و رسانه ها را مطالعه میکنیم، 

ت کشور  هر فردی، هر نهادی و هر جمعیتی، اشکا
را از زاوی��ه دید و مناف خ��ود میبیند یکی میگوید 
، آلودگی هوای تهران است. دیگری  مهمترین مشک
ه��ار میدارد ب��ا بودن تعداد س��ارقان و معتادان  ا

له اصلی ماست. مس

له اصلی ما ایرانیان،  باز دیگری تصور میکند که مس��
ت عرا اس��ت. آن طرفتر، مطر می شود هدف  تحو
ییر جهت و ماهیت نظام بین  اصلی زندگی ما ایرانیان ت
واری،  المللی است. همینطور مسای دیگر فساد، رانت
فرسوده بودن ناوگان هوایی، بوروکراسی ناکارآمد، جاده 
های ناامن، بنزین ناسالم، لبنیات آلوده، بحران کمبود 
آب، تعداد پروندههای قضایی، نبود امکانات برای عامه 
مردم برای رس��یدگی به بهداش��ت دندان، رسانه های 

یره. اتی و  عی و عمدتا تبلی

سسه تحقیقاتی و هزاران محقق  آیا با وجود صدها م
درخت مسائ و مشکالت کشور  در کشور، تا بحال 
خر مشکالت  را ترس��یم کرده ایم آیا نباید تقدم و ت
را طراح��ی کنیم اگر افزایش توانمندی را به عنوان 
ذیریم، مشکالت و موان  کلیدی ترین هدف کشور ب
ینی  نین هدف کانونی کدام است امروز  تحقق 
ه��ا در بازارهای مالی آمریکا حض��وری فعال دارند. 
ت سیاس��ی خاورمیانه به سمتی میرود  امروز تحو
که سرنوش��ت جریانها و کش��ورهای شمال آفریقا و 
انستان با امکانات  خاورمیانه و حتی پاکس��تان و اف
مالی کشورهای عربی خلی فار تعیین خواهدشد. 
یرگذاری وزارت خزانه داری آمریکا امروز  قدرت و ت
ب��ا وزارت دف��اع آن کش��ور همط��رازی میکند. در 
رفیتهای فکری  ت اخیر مرب��و به اوکراین،  تحو
و سیاس��ی خانم م��رک صدراعظم آلم��ان نه تنها 
200 شرکت آلمانی بلکه مجموعه اتحادیه اروپا را 
در رابطه با تحریمهای روس��یه، اقناع کرد. در جهان 
امروز، اقناع سیاس��ی و اقناع فرهنگی، به پش��توانه 

قدرت اقتصادی نیاز دارد.

در کش��ور ما، تعداد همایش ها بس��یار فراوان است. 
ن در دو � س��ه س��اعت اول حضور  و ، مس�� معمو
دارند. همایش��ها بعضا دو روز و حتی سه روز برگزار 
اطر بیاوریم در اواخر دهه 0 و اوای  میشوند. اگر ب
صصی در متون سیاسی و  ، تنها ی فصلنامه ت 0
اقتصادی در کشور وجود داشت. اما امروز نزدی به 
وعات در کش��ور تولید  س��یصد فصلنامه در این مو
م رش��د کمی در اینگونه  و منتش��ر میشود. علی ر
ادبیات و متون، آیا ما هرم علت و معلولی مش��کالت 

کشور را توانسته ایم طراحی کنیم

مهم ترین مشكل کشور چیست؟

دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی    

اگ�ر بی�ن الملل�ی بودی�م، قب�ول 
نمیکردی�م درص�د قاب�ل توجه�ی 
از م�ردم ای�ران از اتومبی�ل پراید 

استفاده کنند.

اگر بی�ن الملل�ی عم�ل میکردیم، 
روب�روی ش�اخص ارزی ای�ران در 
صراف�ی های خارج�ی، معادل های 

بسیار ضعیف را نمیدیدیم.

مدیریت
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مش��ک 1 و 2 و 3 کش��ور کدامند طبع��ا نمیتوان 
2 مش��ک دارد زیرا ک��ه مجموعه  گفت کش��ور 5
مش��کالت در ی ش��بکه علت و معلولی معنا پیدا 
نرانی، مشک ی کشور  میکنند. نمیتوان در هر س
اطب��ان، اولویتهای  یی��ر داد و یا به تناس��ب م را ت
واهد بود که بعضی  جامعه را تنظیم نمود. منطقی ن
معلولها را مش��کالت اصلی بدانی��م و یا 20 اولویت 
مس��اوی داش��ته باش��یم. کش��ورداری و حکمرانی 
، علتها و  مطل��وب به ی نظ��ام فهم دقیق مس��ای
معلولها، هرم مش��کالت و طراح��ی درخت اولویتها 
نیاز دارد. اتا فکر بررس��ی ماتریس مس��ای کشور 
ر شدن در  شی دیدن مسای کشور،  کجاست ب
ح و فص مسای ی سازمان و نادیده گرفتن ک 
سیستم اجتماعی � سیاس��ی � اقتصادی � فرهنگی 
های بدیهی، کلی  ول بح نان مش خارجی، ما را هم
با حواش��ی ف��راوان کرده و خواهد ک��رد. اگر با نگاه 
سیستمی و منظومه وار به ک مسای ایران ننگریم، 
ی  نمیتوانیم مشکالت را و 1 و 2 و 3 کشور را تش

دهیم.

اگر مجموعه مش��کالت کشور را یکجا ببینیم، بنظر 
میرس��د کانون ماه��وی این مس��ای در ناکارآمدی 
اس��ت. از خراب ش��دن آس��فالت ی هفته پس از 
خیر پروازها، از نر دو رقمی تورم  تکمی گرفته تا ت
زها، از کش��ته  گرفته ت��ا اول بودن ایران در فرار م
عیت  ش��دن 22 ه��زار نفر در جاده ها گرفت��ه تا و
ب ها و رودخانه ها از رتبه  ه ارومیه و سایر تا دریا
بس��یار پایین فضای کس��ب و کار در ایران گرفته تا 
بی��کاری 5 درصد از زنان تحصیلکرده، از س��قو 
مک��رر هواپیماه��ا گرفته تا تعداد مح��دود روز های 
هوای پاک در ش��هر ها. مجددا تک��رار میکنم اتا 
فکر بررس��ی ماتریس مسای کشور کجاست آیا ما 
وری سیستمها قائ هستیم  در مدیریت کشور به ت

وری سیستم هاست. ند تمامی خلقت تاب ت هر 

بر اس��ا همین منطق، اگر ریش��ه مشکالت را در 
ناکارآمدی بدانیم ک��ه صدها مصدا میتوانیم برای 
رس��یم عل��ت العل  آن مط��ر کنی��م، پس باید ب
ناکارآم��دی ای��ران در ک��دام عنص��ر و عام�� قاب 
جستجوست علمی و منطقی است که در اتا فکر 
وال داده  های متعددی به این س کانونی کشور، پاس
2 س��ال گذشته، به ی پاس در رابطه  شود. طی 
لی داشته ام  وال، پایبندی علمی و استد با این س��
علت العل ناکارآمدی در ایران، فقدان ارتباطات بین 

المللی است.
اگر م��ا در ح��د ترکیه با جه��ان ارتبا داش��تیم، 

ص را گرامی میداش��تیم و به ی نفر، بیش از  ت
ده حکم اجرایی نمیدادیم.

اگ��ر ارتباطات جدی بین المللی داش��تیم، س��ری 
آلودگ��ی ه��وای تهران، ایمن��ی جاده ه��ا، ترافی 
ش��هری، نظام اداری و دهها مورد را مجبور میشدیم 

ح و فص کنیم.

اگر ارتباطات وسی بین المللی داشتیم، نمیتوانستیم 
نر دو رقمی تورم را برای دهه ها حف کنیم.

اگر بین المللی بودیم، در دانش��گاه های ما، از اساتید 
ک��ره ای و ژاپنی گرفته ت��ا محققان مصری و برزیلی 
حضور پی��دا میکردن��د، تدریس میکردن��د، آموزش 
میدادند و می آموختند و افراد دانش��گاهی در داخ 

کشور، خود را مح میزدند.

اگ��ر بین المللی بودیم، قب��ول نمیکردیم درصد قاب 
توجهی از مردم ایران از اتومبی پراید استفاده کنند.

اگر بین المللی عم میکردیم، روبروی شاخ ارزی 
ای��ران در صراف��ی های خارجی، معادل های بس��یار 

عی را نمیدیدیم.

یست سه اص است  منظور از بین المللی ش��دن 
رقابت، کیفیت و اس��تاندارد. تصور نکنید که مقصود 
رب اس��ت. یک��ی از بهترین مصادیق  تعام صرفا با 
برای فهم بین المللی شدن، کشور کره جنوبی است. 
هم پیش��رفت خار العاده ای کرده اند و بدون مناب 
ر تولید ناخال  طبیع��ی نزدی به ی تریلی��ون د
داخل��ی دارن��د. هم زبان و فرهن�� و ادبیات خود را 
حف کرده اند و هم میتوانند با سیس��تمی رقابتی و 
ا کرده اند، همسایه شمالی خود را تهدید  جهانی که ب
ون  اقتصادی کنند. کره شمالی نگران بازشدن است 
تضادهای درونی آن برمال میش��ود و نظمی که ایجاد 

کرده اند را متزلزل میکند.

آیا من و شما میتوانیم سه نفر از مقامات کره جنوبی 
ون کره جنوبی سیس��تم  را نام ببریم. احتما خیر. 
اس��ت و نه فرد. اما همین که در جهان گفته میش��د 
ونزوئال یا لیبی، همه میدانستند نام کدام افراد را باید 
مطر کنند. اول ش��ر توسعه یافتگی این است که 
ذیرند، سیس��تم س��ازی مبنای تحول است و  همه ب
افراد صرفا سیستم را مدیریت میکنند. مبانی پیشرفت 
و فرآینده��ای تحول کیفی در حد عمومی و س��ه 
الوصول ش��ده اند و مصادیق آن در آس��یا و آمریکای 
تین پیدا میشود که میشود آنها را در گوگ جستجو 

نرانی،  کرد و نیازی به این همه جلس��ه، همایش، س
میزگرد، ص������دها س��ایت و ج��دول های نافرجام 
نیست. بنظر میرسد از اوای سلطنت ناصرالدین شاه 
تاکنون در کش��ور ما بح میشود که پیشرفت خوب 

است یا بد.

اعتقاد به کش��ور و آینده کش��ور و آینده مردم ایران 
باع خواهد ش��د تا از مباح نظری عبور کرده و به 
راهبردها و سیاستهای جهان شمول و مح خورده 
جهان��ی روی آوریم و مان از ب��روز بحرانهای جدید 
رخشها صورت  شویم. اگر اینگونه تصمیم گیریها و 
سفانه با قواعد علمی میتوان نتیجه گرفت  ذیرد، مت ن
ای��ران با ی فرآیند اف��ول پایدار روبرو خواهدش��د. 
له ما ناکارآمدی است و راه ح آن بین المللی  مس��
، کیفیت، رقابت  ص شدن است. سیستم، ترتیب، ت
و استاندارد منحصرا در سایه رواب گسترده بین المللی 
روت دارد، میتواند فرهن  قاب تحقق است. ملتی که 
روت دارد  و ارزشهای خود را نیز حف کند. ملتی که 
میتواند اس��تقالل و حاکمیت سیاس��ی خود را حف 
��روت را برای عامه مردم  کن��د و حکومتی که تولید 
خود تسهی میکند به مهمترین منب مشروعیت یابی 

سیاسی نیز دسترسی پیدا میکند.

ه گفته شد اما ی نقطه باقی ماند. در  در برابر هر آن
کش��ور ما بیش از صدها سایت و تنها در شهر تهران 
ولند.  3 روزنامه به اطالع رسانی، تحلی و تبلی مش
، فهم دقیق،  در این آشفته بازار خبر و تحلی و تبلی
علمی، سیستماتی و منصفانه مسای ایران کار سهلی 
 ، ، تعصب، احسا ، مزا نیس��ت. در بسیاری از مواق
، بزرگنمایی، سیاه نمایی  حسادت، کینه توزی، تحری
در خب��ر و تحلی و تبلی و تروی همه در هم مطر 
میش��وند. تمیز صواب از ناصواب بسیار مشک است. 
ته می شوند،  تمیز توا از تزویر که بعضا با هم آمی
کار هر کس��ی نیست. بدون تردید هستند روزنامه ها 
ه کشور و مردم ایران را دارند  د و سایت هایی که د
و ب��ه جامعه معیار و آگاهی میدهن��د. در عین حال، 
خ تحلی علمی، بیطرف، سیستموار و آینده نگرانه 

مشاهده میشود.

در متدلوژی علوم انس��انی، کارآمدترین و دقیقترین 
روش فهم ی پدیده، مقایسه آن با پدیده های مشابه 
اس��ت. ش��اید برای دس��تیابی به ی تحلی علمی، 
، واق بینانه و منصفانه از مسای کشور،  سیستماتی
مقایس��ه آن با شاخصهای کش��ورهایی مانند ترکیه، 
امارات، ک��ره جنوبی، س��نگاپور، مال��زی و اندونزی 

مناسبترین روش باشد
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با بررس��ی معیارهای جهانی حقو بش��ر مندر در 
19 اعالمیه ی  5 منش��ور س��ازمان مل متح��د 
، کنوانس��یون حقو  19 جهان��ی حقو بش��ر 
19 و س��ایر اس��ناد مربوط��ه که مبین  9 کودک 
اصول پذیرفته شده ی بین المللی می باشند، میتوان 
ه تحریمهای اقتصادی منجر به  نان ادعا کرد ک��ه 
رن و مش��قت انسانها گردند این تحریم ها توجیهی 
له حتی  از منظر حقو بین المل ندارند. این مس��
در موردی که تحریمهای اقتصادی توس�� سازمان 
مل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعی بین 
رایزمن و  المللی برخوردار است، قاب توجه میباشد. 

10  ،199  ، استوی

ربی، مصوبات ش��ورای امنیت  ر کش��ورهای  در اک
سازمان مل  و سایر نهادهای بین المللی باید ابتدا به 
صورت قوانین داخلی  درآمده تا در نظام حقوقی  آنها 
قاب اجرا باشند. در این رابطه، نکته ی مهم اینجاست 
که وقت��ی ی�� مصوب���ه یا قطعن�����امه ی بین 
الملل��ی  به قانون داخلی تبدی میش��ود، آن قانون 
باید با منش��ورهای حقو ش��هروندی که به قوانین 
اساسی این کش��ورها الحا ش��ده، مطابقت داشته 
باش��د. برای نمونه به "فصول قانون اساس��ی مربو 
به حقو شهروندان"  مربو به قانون اساسی کشور 

کانادا مراجعه نمایید.

وب  ار در م��ورد قوانی��ن��ی ک����ه خ�����ار از 
س��ازمان های بین المللی، توس دولتهای مستق 
اع بر همین منوال  علیه ایران و میش��ود نیز او
ه ی  ��ال در کان��ادا، "قان��ون اقدام��ات وی اس��ت. م
اقتصادی"  که مس��تق از تحریمهای سازمان مل 
و ش��ده است  باید ب�����ا "منش���ور حق���و و 
آزادی های" این کشور تطابق کام داشته باشد. اگر 
ی ی دادگاه، این تطابق برقرار نباشد، آن  به تش
و  یا اصال  ی مورد ل قان��ون میتواند به دس��تور قا

قرار گیرد.

ه ا اجرای  اری  ا ایرانی ت ن ر یجه  ر ن
ی   ه بی ا ریم  نه ی ت ا قوانی نا
ا  ان  ی رر   ل  ی م ه م
ی  ا و ا ابق ای قوانی با ا وان م می
ی  ا ای  ا  ا ر  ا را  ب ای می ور

. ا ب ریم  به  ای ت ور

در مورد کشورهای اروپایی این امکان نیز وجود دارد 
گویی مناسب دادگاه های  که در صورت عدم پاس��
داخلی، این مطابقت حتی توس�� شهروندان ایرانی 
تبار در "دادگاه حقو بشر اروپا"  با توس به اصول 
"کنوانس��یون حقو بشر اروپا"  به سنجش گذاشته 

شود.

عالوه بر آن، در اروپا این امکان نیز برای ش��هروندان 
وج��ود دارد که ش��هروندان مقیم اتحادی��ه اروپا، از 
قوانین و مصوبات الزام آور  ش��ورای اروپا  در "دیوان 
عال��ی اروپ��ا"  در طی ی عملی��ات حقوقی  تحت 
و" ش��کایت نماین��د و قانونی  عن��وان "اقدام برای ل
ال��ش قرار دهند، و در  ب��ودن آن مصوبات را مورد 

ر کردن آنها تالش نمایند. جهت ابطال  یا بالا

 از آنج��ا که بس��یاری از تحریم هایی که مس��تقیما 
به ش��هروندان ایرانی صدمه میزند مصوب نهادهای 
فراملی اتحادیه ی اروپا هس��تند، توس به مکانیسم 

رترین راهها خواهد بود. مذکور یکی از م

در این رابطه، مراح ش��روع ب��ه اقدامهای حقوقی 
میتواند کم و بیش مطابق با راهنمای زیر باشد

ا   ه ی  یل ی  . ت
گ��ردآوری ش��هروندان ایرانی تبار و اف��رادی که از 
اج��رای برخی قوانی��ن لطمه دیده اند، ی��ا اینکه به 
ینف هس��تند. در این  یی��ر قوانین  گون��ه ای در ت
راستا، انجمن های دانشجویی، کانون های فرهنگی، 
یردولتی و تش��ک های مدنی ایرانیان  سازمانهای 
مقیم این کشورها میتوانند در برگزاری این نشستها 
تل نقش سازنده ای  بت موارد م و دس��ته بندی و 

ایفا کنند.

قوقی  مجر  ر  ا ی  . ا
صص��ی در زمینه قانون اساس��ی، حقو  وکالی مت
بین المل  و س��ایر قوانین کش��ور مطبوع آن دفتر 
من کم  حقوقی داشته باشد. این دفتر حقوقی، 
در گردآوری و هماهن کردن موا شاکیان، عهده 
نه، تدوین  دار شناس��ایی قوانی��ن و مق��ررات ناعاد
ی حقوقی مناسب برای طر دعاوی، و طر  استرات
موا گ��روه مذکور در دادگاه صال به رس��یدگی 
ه نهاد یا  خواه��د بود. تعیین اینکه ش��کایت علیه 

ه درخواستهایی  نهادهایی باید صورت بگیرد، و دقیقا 
ه ش��یوه ای باید در دادگاه مطر ش��ود، طبعا  به 
منظور  تاب نظر کارشناسان این دفتر حقوقی است.
از "دفتر حقوقی" موسس��ه ها و یا شرکتهایی است 
که عموما توس�� وکالی با سابقه تاسیس میشوند و 
ص  تعدادی حقوقدان که هر کدام در رشته ای ت
دام خود در می آورند می باش��د  دارند را به اس��ت
ربی  فعالیت وکال در این نوع دفاتر در کش��ورهای 

مرسوم و رای است.

یی ی یا  راب  . ت
میان گروه ش��اکیان و دفتر حقوقی مذکور ترجیحا 
راب�� ی ف��رد حقوقدان از جامعه ی ایرانی باش��د 
تل پروس��ه  ت��ا بتواند از جانب گروه، بر مراح م
هار  ی حقوقی ا نظارت داش��ته و در تدوین استرات
، تش��ری مراح  ای این راب نظر نماید. یکی از و
ی مفاهیم حقوقی به جم  تل دادرس��ی و تو م

موکالن خواهد بود.

ی  یر ای  ا ا  ن مان ا ایی  ا  .
ی ن ر قو  ا  م

بهره گیری از تجربیات و همکاری آنها از آنجا که این 
انجمنها معمو در بسیاری از موارد مشابه سابقه ی 
 ، کار دارن��د، وجود آنها در کنار گروه در تمام مراح
و همکاری آنها با دفتر حقوقی مذکور بس��یار مفید 
خواهد بود. عالوه بر آن، اساتید و دانشجویان ایرانی 
رش��ته ی حقو و وکالی ایرانی تب��ار نیز میتوانند 
ه بیش��تر مو ایرانیان نقش بسیار  در تقویت هر

بتی ایفا نمایند. م

ر ج  را مج ر  ا ار یی  . ت
انه ای ی ر رات ی ی ا ت

 و حض��ور مداوم در مطبوعات جمعی جهت بس��ی 
��ری اف��کار عموم��ی و جلب حمای��ت آحاد  حداک
صصان کش��ور میزب��ان در تمام  ش��هروندان و مت

مراح دادرسی.

مو ایرانیا انی   . ا ر
کر اس��ت که اینگونه   البت��ه این نکته نیز ش��ایان 
اقدامات حقوقی، نباید الزاما توس�� ی گروه انجام 
پذیرد. افراد متفرق��ه که از قوانین لطمه دیده اند یا 
ینف هس��تند نیز میتوانند  ییر آنها  به نحوی در ت

ه را  ر  ق ا ای مقا ر  ا ت ه ا ای ی و ی ه ب ی ا  ا ر ی به  یرا ر م  ا ی  قای م ی ا  ی جا ه  مقا
. ر ورتا می یم  ی می با تق ا ی ای  ار امل را ه  ه  یم.  ق  ای مقا و ر ن ر م ام ار ما  ر 

تاثیر تحریم ها بر حقوق "ایرانیان خارج از کشور"
راه کارهای حقوقی و علمی-عملی مقابله با تبعیض و تحریم

مهدی کشاورز مطلق شیرازی – مشاور حقوقی و دانشجو دکترای حقوق

حقوقی

shirazi_mehdi@ymail.com
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تس��لیم نمایند. باید در این راستا ایرانیان زیان دیده را 
با حقوقش��ان آشنا ساخت و راهکارهای صحی حقوقی 

را به آنها نمایاند.

ور ار ا  ی ایرانیا  . ج
در هی کدام از آمارهای اعالم شده تعداد ایرانیان مقیم 
خار از کش��ور به طور دقیق مش نیست. بر اسا 
مین زده میشود سه تا شش میلیون  یررسمی ت آمار 

ایرانی خار از مرزهای کشور زندگی میکنند.

بیش��ترین تعداد مهاجرین ایرانی خار از کشور مربو 
به امریکای ش��مالی میباشد و پس از آن امارات متحده 
عرب��ی قرار دارد که بیش��ترین تعداد مهاج��ر ایرانی را 
معاون امور اس��ناد هویتی  در خ��ود جای داده اس��ت. 
 0 1 بت احوال، روزنامه همشهری آنالین،  س��ازمان 
1391 در س��ایر کش��ورهای حاش��یه خلی فار یا 
  " همان کش��ورهای عضو "شورای همکاری خلی فار
بجز عربس��تان س��عودی که تعداد اندکی ایرانی در آن 
مقیم هستند در کشورهای کویت، قطر، بحرین و عمان 
ایرانیان سکونت دارند. به عنوان نمونه کشور بحرین که 
شی از خاک کشور ایران بوده است حدود  در گذشته ب
هشتاد درصد آن را شیعیان تشکی میدهند که عمدتا 
اد و هم  با ساکنین بومی ش��هرهای جنوبی ایران هم ن
ریش��ه اند و زبان فارسی در کش��ور بحرین زبان رایجی 

دیا  دانشنامه ویکی میباشد. 

قرار ا ا یی م . ت
همان طور که بیان شد در میان کشورهای مذکور، پس 
از امریکا، کش��ور امارات متحده عربی بیش��ترین تعداد 
مهاجری��ن ایرانی خار از کش��ور را در خ��ود دارد. به 
رافیایی کشور امارات تقریبا در مرکز  لحا موقعیت ج
کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلی فار قرار دارد و به 
دلی س��هولت در اخذ روادید، مس��افرت به این کشور 
برای اتباع ایرانی بسیار آسان است. در گذشته بر اسا 
توافقات میان کش��ورهای عضو "شورای همکاری خلی 
امارات  " اتباع یا مقیمین هر ش��ش کش��ور عضو  فار
متح��ده عربی، کوی��ت، قطر، بحرین، عمان، عربس��تان 
س��عودی میتوانس��تند بدون نیاز به دریاف��ت روادید 
ر  آزادانه به کش��ورهای یکدیگر سفر کنند در حال حا
رفت و آمد در میان این کش��ورها و اخ��ذ روادید برای 

ایرانیان مقیم این شش کشور بسیار آسان است.
 

بی،  ابو در میان هفت ش��ی نش��ین کش��ور امارات 
یمه و ام  دب��ی، ش��ارجه، عجم��ان، فجی��ره، را ال
القوین ش��هر دبی بیش��ترین جمعی��ت را دارد و بعد 
بی بزرگترین ش��هر کشور امارات است. امروزه  از ابو
دب��ی به دلی س��رعت زی��اد پیش��رفت اقتصادی به 
عن��وان ی ش��هر جهانی و تجاری موف��ق و مهم در 
منطق��ه خاورمیان��ه جای خود را پیدا کرده اس��ت و 
ت تجاری خاورمیانه  ش��اید بتوان ش��هر دبی را پایت
نامید. از این روی میتوان این ش��هر را مکان مناسبی 
برای راه اندازی مرکز پیگیری دعاوی و درخواس��ته ای 

حقوقی ایرانیان پیش��نهاد نمود.
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��ا برای بر و آب پیوس��ته با رش��د جمعیت،  تقا
گس��ترش اقتصادی وشرای  آب وهوایی رو به رشد 
است.  در سالهای اخیر بسیاری از کارخانجات جدید 
برای تولید بر و حف نیازهای رو به رش��د ساخته 
ش��ده اند و به علت مناب کم آب، روش آب شیرین 
نان منب اصلی آب کش��ور اس��ت. طبق  ک��ن هم
برآورد BMI مانیتور بین المللی تجارت، ک تولید 
90 تراوات ساعت  بر امارات در سال 2012 در 
نه حدود  درصد  TWh و نش��اندهنده رشد سا
Adec در  بی  می باش��د. ش��رکت آب و بر ابو
ا از 5 مگاوات در سال  انتظار او و افزایش تقا
2010 به 11200 مگاوات تا س��ال 2015 و رسیدن 

به 15500 مگاوات تا سال 2020 می باشد.

نی��ن پی��ش بینی ی افزایش س��ری   BMI هم
��ای بر در طول س��الهای  نه در میزان تقا س��ا
نه  2012 الی 2021 را کرده و میانگین رش��د س��ا
5 درصد پیش بینی ش��ده و مصرف 1  مص��رف 
133 تراوات در ساعت تا سال  تراوات در ساعت به 5

 29 3 2021 خواهد رسید. سرمایه گذاری بیش از 
میلیارد درهم در تولید بر امارات در  سال آینده 

پیش بینی شده است. 

ا امارات بر شیوه استفاده  برای پاس به افزایش تقا
نس ش��ده ش��ام تجدید  از ی�� انرژی میکس با
پذیر، هیدروکربن های س��نتی و انرژی هس��ته ای 

تمرکز کرده است.

ر امارات در ی موقعیت بی نظیربرای   در حال حا
اس��تفاده از مناب�� خود برای پیش��رفت اقتصادی و 
به��ره اجتماعی و محیطی از ان��رژی تمیز قرار دارد،  
200 راه اندازی  بی و در سال  Masdar که در ابو
ی در تحقیقات  شده و در س��رمایه گذاری استرات
و ش��رکتهای تکنول�وژی پاک و پ��روژه های نیروی 
تجدید پذی��ر در مقیا ب��زر در خانه و خار و 
ت UN و س��ازمان انرژی  نی��ن میزبان��ی هی هم
IRENA فعال می باشد.  تجدید پذیر بین المللی 
بی اخیرا بزرگترین کارخانه انرژی خورش��یدی  ابو

CSP و اولین پروژه تجاری خورش��یدی  متمرکز 
در خاورمیانه را تکمی کرده اس��ت، این کارخانه با 
رفیت تولید  2 کیلومتر مرب  ر، 5 00 میلیون د
100 مگا وات بر به شبکه ملی و کافی برای تامین 
20000 خانه را دارد. ش��مس1 ی سرمایه گذاری 
 20  Total ، 0 درصد  Masdar مش��ترک بین
20 درصد می باش��د. مرکز   Abengoa درصد و
بی می باشد.  خورشیدی دوم Nour1 خ لوله ابو
مین  درصد از ک تولید بر  ب��ی امیدوار به ت ابو
تا س��ال 2020  از انرژی تجدید پذیر شام هزاران 
پانلهای خورشیدی در پشت بام و ی مزرعه باد در 
Sir Bani Yas م��ی باش��د. اولین فاز 13 مگا واتی 
طراحی ش��ده پارک خورشیدی 1000 واتی محمد 
بن راش��د المکتوم  در س��ال 2013 تکمی شده و 
تا س��ال 2030 دبی در صدد تولید حداق 5 درصد 
ال سن  انرژی خود از تجدید پذیر، 12 درصد از ز

تمیز و 12 درصد از انرژی هسته ای  می باشد.

Dewa پیش بینی کرده   اداره ب��ر و آب دب��ی 

گزارشی از صنعت برق و آب در امارات عربی متحده

با تشکر از رایزن محترم صنعت، معدن و تجارت در امارات

گزارش
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کم�� عملی به نیازهای بر دبی  می باش��د. برای 
پاس به انرژی قاب مالحظه و مورد نیاز در آینده و 
کاهش انتشار کربن امارات متحده عربی ی برنامه 
جام انرژی هسته ای تحت نظارت مستقیم آژانس 
 . IAEA بین المللی انرژی اتمی مقرر کرده اس��ت 
Enec  برنامه  ش��رکت انرژی هس��ته ای ام��ارات 
انرژی هس��ته ای امارات را با توجه خا به آموزش 
ص تکمی�� خواهد کرد و ش��رکت   امارات��ی مت
ب��ر Korea با طراحی و س��اخت و س��از به اداره 
کارخانجات هس��ته ای کم خواهد کرد. در اوس 
ی 2012 اداره مقررات هس��ته ای فدرال ی  ج��و
جواز ساخت به Enec برای 2 تا از  راکتور تحت 

 Barakah فشار پیش رفته برنامه ریزی شده برای
بی صادر کرد. در سه ماهه سوم 2012  رب ابو در 
می��ن اورانیوم در  ی�� قرارداد با  ش��رکت برای ت
15 س����ال آین���ده امض����ا ش��د ک��ه عبارتند از 
Conver Dyn  آمریکا، Uraniumone  کانادا، 
 Rio Tinto، Tenex  از انگلس��تان با Urenco

روسیه و Areva فرانسه.
نی ش��ده را به س����وخت   این ش��رکتها اورانیوم 
س  مجموعه  هسته ای Kepco ارائه می دهند و س
های س��وخت برای  واحد برنامه ریزی شده تامین 
 1 ری تولید 00 خواهد شد. کارخانه 20  میلیارد د
201 شروع به کار خواهد کرد.  مگاوات بر تا سال 
ب��ی 23 درصد بر خود  مین زده ش��ده که ابو ت
مین خواهد  را از مناب هس��ته ای تا س��ال 2020 ت
ک��رد و کاه��ش 12 میلیون متری��  CO2eq در 
ه کشور امارات  س��ال پیش بینی شده اس��ت. اگر
رفیت تمرکز نک��رده و بهره وری  فق�� برافزایش 

ت از انرژی را نیز در دستور کار قرار دارد. و حفا

 ام��ارات اولین کدهای پای��داری اجباری در منطقه را 
که میانگین مصرف آب و انرژی را تا ی سوم کاهش 
م��ی دهد تکمی�� کرده اس��ت، اولین کد روش��نایی 
عمومی که مصرف ان��رژی را تا  درصد کاهش می 
دهد، اولین اس��تاندارد عملکرد تهویه مطبوع که  20 
درصد از دستگاههای با عمرکرد پایین را از بازار داخلی 
حذف کرد. ش��رکتهای خصوصی در این راس��تا برای 
ال آلومینیوم دبی  کاه��ش مصرف اصرار دارند. برای م
ار تولید ش��ده توس تولید  Dubai  با بکار بردن ب
همزمان و سیک ترکیبی نیروگاه به رسیدن امارات به 
افی کم می  یلر جذبی با استفاده از گرمای ا اولین 
کند. ساخت ساختمان کنترل کارخانه آب شیرین کن 
یلر جذبی جدید جایگزین  دبی در پش��ت بام، اولین 
یلرهای تهویه  ار  بر تولید ش��ده از فشرده سازی ب
مطبوع به کار رفته برای خن کردن س��اختمان می 
 2 نه تا حدود 00 باش��د که انرژی مصرفی را س��ا
کیلو وات در ساعت می کاهد. استانداردهای بهره وری 
در امنیت آب نیز حیاتی است و شکی نیست که پیوند 
الش برانگیز  ان��رژی و آب یکی از بهترین جنبه های 
از توسعه پایدار به خصو در کشورهایی م امارات 
جایی با کمبود ش��دید آب و سرمایه گذاری عظیم در 

آب ش��یرین کن ی فرایند انرژی بر 
می باشد.

 شی محمد بن زاید ال نهیان ولیعهد 
بی، بر اهمی��ت امنیت آب برای  ابو
کش��ور در راه اندازی اجال آب بین 
کید نمود و گفت  بی ت المللی در ابو
آب مهمت��ر از نفت ب�����رای امارات 
می باش��د و امروز امارات بیش از 90 
درص��د آب آش��امیدنی خود را از آب 

شیرین کن تولید می کند.

بی به تنهایی حدود 900   امارت ابو
میلیون گالن آب در روز با استفاده از 
تکنولوژی سوختهای فسیلی معمولی 
ا ب��رای آب در  تولی��د می کند و تقا
نه 5 تا  درصد افزایش  بی س��ا ابو

می یابد.

 در امارات آب ش��یرین کن مورد نیاز 
حدود 10 برابر بیش��تر از تولید انرژی 
از آب تازه سطحی می باشد وافزایش 
300 درصد در هزینه پیش بینی شده 
اس��ت. بنابر این شناسایی راه حلهای 
شیرین کردن آب پایدار برای نیازهای 
بلند مدت به آب بسیار مهم می باشد. 
اتصال تکنولوژی شیرین کردن آب به 
انرژی تجدید پذیر یکی از این راه حلها 
می باشد و درست همان اتفاقی است 
ش��هرک فناوری  Masdar ک��ه در

بی ر می دهد. انرژی در ابو

 Masdar  ی�� برنام��ه آزمایش��ی 
برای تست و توس��عه  فن آوری های 
پیشرفته نم زدایی آب دریا با انرژی 
کارآمد راه اندازی کرده اس��ت. هدف 
بلند مدت این برنامه داشتن امکانات 
در مقیا تجاری تا سال 2020 می 
باش��د. Masdar برنامه آزمایشی را 
 ، Adwea بی از قبی با س��هام ابو
اداره تنظیم و نظارت، EAD  آژانس 
بی و ش��رکت  محی�� زیس��ت ابو
بی هماهن  ابو ��الب  فا خدمات 
خواهد کرد. کارخانجات آب ش��یرین 
کن بر بهره وری از انرژی تمرکز دارند، 
ال کارخانه آب شیرین کن به  برای م
 Al Qidfa روش اس��مز معکو در
فجیره با هدف ایجاد ی اس��تاندارد 
جدید بهره وری در منطقه در دس��ت 
ساخت می باشد. این کارخانه قسمتی 
از امتداد به فجیره F1 با هدف مصرف 
3 کیلووات س��اعت از انرژی خا 
ب��رای هر مت��ر مکع��ب از آب تولید 
ش��ده می باش��د. آبهای زیر زمینی 
ی منب تجدید ناپذیر به شمار می 

رود و در درج��ه اول برای کش��اورزی 
اس��تفاده  ام��ارات  در  و جنگل��داری 
خیره  نین ب��رای  م��ی ش��ود و هم
ی آب آشامیدنی تازه حف  اس��ترات

شده است.

می��ن آب زمینی ام��ارات با   ام��روز ت
 EAD افزایش فشار مواجه می باشد و
بی به نقطه عط  هار کرده که ابو ا
اس��تفاده از آبهای زیرزمینی رس��یده 
ولی تا زمانیکه بیشتر این آبها تجدید 
ناپذیرند نباید استفاده کرد. امارات تا 
س��ال 2030 بصورت پایدار طول عمر 
خیره آبهای زیر زمینی قاب استفاده  
گونگی  را ب��ا الویت بندی مح�� و 
واق ش��دن آب و افزای��ش بهره وری 
ی  افزایش خواهد داد. EAD تش��
داده که این هدف فق ی قدم است 

و راه ح  نهایی نمی باشد.

 EAD پیش��نهاد تصویب س��ه اص 
راهبردی را داده است که عبارتند از

1 تمامی فعالیتها ی موجود و آینده 
باید برای به��ره وری کارآمد و تا حد 

امکان از آب باشد.

فعالیته��ای  2 کش��اورزی و س��ایر 
ه آب زیر زمینی یا  وابس��ته به آب 
ه آب بازیافت باید در منطقه هایی 
نی مدت  که مناب آب پای��دار و طو

دارند واق شوند.
 

3 آبی که برای آبیاری و زیر ساختها 
و یا توس��عه زیرس��ازی بکار می رود 
س  در درجه اول از آب باز یافتی س��
از آب ش��یرین ش��ده و در آخر از آب 

زیرزمینی  استفاده شود.

ر در  شرکتهای دولتی در حال حا
حال تکمی راههای جدید برای به 
ش  حداق رساندن مصرف آب در ب
کش��اورزی و فضاه��ای عمومی می 
الب  از فا باشند. اس��تفاده صحی 
ی مهم  باز یافت ش��ده ی اس��ترات
ب��ی  در ح��ال  م��ی باش��د. در ابو
ر ی تعدادی مزارع آزمایش��ی  حا
از روش��های  با به��ره وری بیش��تر 
آبیاری ش��ام آبیاری زیر س��طحی 
وج��ود دارد و در ام��ارات منطق��ه 
با خاک  ت کشاورزی  تولید محصو
کمت��ر  عمدتا به دلی اس��تفاده از 
هیدروپونی�� تا 12 درصد افزایش 

یافته  اس��ت.  

شکی نیست 
که پیوند انرژی 

و آب یکی از 
بهترین جنبه 
های چالش 
برانگیز از 

توسعه پایدار 
به خصوص در 

کشورهایی 
مثل امارات 

جایی با کمبود 
شدید آب و 

سرمایه گذاری 
عظیم در آب 

شیرین کن یک 
فرایند انرژی 

بر می باشد

آبهای زیر 
زمینی یک 

منبع تجدید 
ناپذیر به شمار 

می رود و در 
درجه اول برای 

کشاورزی و 
جنگلداری 
در امارات 
استفاده 
می شود 

و همچنین 
برای ذخیره 
استراتژیک 

آب آشامیدنی 
تازه حفظ شده 

است
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4Gol Gohar Exports over 100,000 

tons of Iron Ore in One Day

The foreign customers of Iran Mercantile 
Exchange (IME) purchased over 100,000 
tons of Gol Gohar Iron Ore Company's 
products in a single working day. The 
Iranian company, which offered 100,000 
tons of Iron ore in the IME's exports 
hall with the base price of $29 per ton 
on Monday, sold its offered products to 
foreign companies with better price of 
$34 per ton.

CBI Underlines Iran's 
Determination to Lower Inflation 
to Below 20 Percent

Deputy Governor of the Central Bank 
of Iran (CBI) for Economic Affairs 
Peyman Qorbani voiced satisfaction in 
the progressive trend of Iran's economy, 
and stressed the county's resolve to 
decrease the inflation rate to less than 20 
percent in near future. Speaking on the 
sidelines of the Training Seminar of the 
CBI Statisticians on Sunday, Qorbani said 
that inflation currently stands at about 
21.1 percent and the point-to-point 
inflation is about 14.4 percent. He said 
that the government is working to stem 
inflation as its major agenda. He added 
that inflation rate was about 40 percent 
in October 2013. Following the measures 
taken for stabilization of the forex 
market by boosting foreign reserves 
and immunizing the national economy 
from impacts of external shocks, the 
government managed to stem inflation 
rate constantly, he said.President Hassan 
Rouhani's administration has envisaged a 
25-percent inflation rate for the current 
Persian calendar year (ending March 
20, 2015). Analysts believe that a rise in 
production of goods and services has 
attracted liquidity to these sectors and 
led to the new fall in inflation rate.

China First Destination of Iran's 
Exported Iron Ore

An Iranian official announced that China 
has been the largest market for Iran's iron 
ore exports, and said the country was the 
fifth main supplier of this item to China. 

Member of the board of directors of Iran's 
Association of Producers and Exporters 
of Iron Ore Keyvan Jafari Tehrani said that 
in addition to Iran and Australia, South 
Africa and Brazil are among the main 
suppliers of iron ore to China, which is 
regarded as the world's leading importer 
of the product. Jafari Tehrani said that 
Australia is the biggest exporter of iron 
ore to China. In 2012, Iran discovered 
huge reserves of high-quality Iron ore 
in the country's Central Lut desert. Iran 
ranks third in Asia and 11th in the world 
in terms of iron reserves.

Iran’s Foreign Trade Surpasses 
$49bln in 6 Months

Iran's foreign trade hit USD 49.69 billion 
in the first half of the current Iranian year 
(March 21, 2014-September 22, 2014), 
the latest customs data showed. The 
value of Iran's non-oil exports stood at 
$123.669bln and its imports amounted 
to over $26.021bln in the same period, 
a report by Iran's Customs Organization 
said. An ICO report last month also said 
that Iran's foreign trade amounted to 
$41.620 billion in the first five months of 
the current year (March 21August 22).

Iran to Inaugurate Largest Solar 
Energy Project

Iran's largest solar energy project is 
scheduled to be inaugurated in the Central 
province of Kerman, Iran’s Electrical 
Distribution Company Director-General 
Homayoun Haeri announced. Haeri said 
that the plant will be established to 
produce clean electricity in the country. 
He added that by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2015) 
the country will be capable of producing 
twice more energy sources, the MNA 
reported. The official went on to say 
that the new electricity power plant is 
aimed at producing electricity based on 
DG technology. Distributed Generation 
(DG) is electricity generation that occurs 
at or near the point of use. Distributed 
generation includes many renewable 
energy options such as photovoltaic cells, 
wind turbines, biomass generation and 
fuel cells. It also includes micro-turbines 
and small onsite diesel and gas generators. 

Solar thermal technologies and demand 
side management technologies, aimed 
at reduced energy consumption, are 
sometimes included in the slightly 
broader concept of distributed energy.

French Investors Visit Iran's 
Chabahar Port

A team of French investors and traders 
visited the Southern Iranian port city 
of Chabahar on Wednesday to study 
investment opportunities in there. The 
French investors accompanied by the 
local official toured different parts of the 
Chabahar port. A member of the French 
delegation said that the reason for his 
visit to Chabahar is to broaden the scope 
of the activities of his company in Iran. 
The representative of Bollore Holding 
Company which is among the world's 
top 500 companies said his firm is active 
in investment, executive and operational 
areas, and said his company is looking for 
investment opportunities in Chabahar 
to launch operation in the port city. "An 
important advantage of Chabahar is its 
closeness to international markets and 
having access to the Indian Ocean.

Over $70mln of Commodities 
Traded in Iran Mercantile Exchange 
in One Day

Iran Mercantile Exchange (IME) 
announced that over 72,000 tons of 
various commodities with the total value 
of over $70mln were traded in different 
halls of the IME in one dayOn Sunday, 
over 2,240 tons of the National Iranian 
Copper Industries' products were traded 
in the IME's mineral and industrial hall. 
Also in the same day, Kashan Donyay-e 
Mes Production Company sold nearly 
270 tons of its copper wire in the IME. 
Meantime, high-quality products of 
Isfahan Steel Company, Khuzestan Steel 
Company, and Zarand Coke Company 
were traded in the IME. A large amount of 
oil and petrochemical products, including 
2367 tons of Polymeric materials and 
8470 tons of Bitumen were also trade 
the IME's domestic and exports halls on 
Sunday. 



info@ibc.aewww.ibc.ae31

13
93

ن  
آبا

م، 
سو

ره 
شما

م، 
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

3  
    O

cto
be

r   
   2

01
4

ECONOMY

Mofid Securities

IRAN EQUITIES
IMR WEEKLY UPDATE

 

!



www.ibc.aeinfo@ibc.ae 32

13
93

ن  
آبا

م، 
سو

ره 
شما

م، 
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

3  
    O

cto
be

r   
   2

01
4



info@ibc.aewww.ibc.ae33

13
93

ن  
آبا

م، 
سو

ره 
شما

م، 
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

3  
    O

cto
be

r   
   2

01
4

INNOVATION OBSTACLES IN ORGANIZATIONS

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

Are you/your organization able to 
stand still in this fast paced business 
environment? As business leader you're 
looking for ways to innovate. "An 
innovation is something original, new, 
and important – in whatever field – that 
breaks in to a market or society." In this 
definition the words "original, new and 
important" are vital.

To be innovative you have to break with 
your present habits and convictions. This 
is difficult in organizations, where a lot of 
people have to change their convictions 
and habits before something really new 
will be deployed. You can invent alone, 
but you can only innovate teaming up 
with others in your organization.

In recent studies sample groups on 
innovation study in organizations have 
replied to the question "what are the 
main obstacles for innovation within 
your organization?". The response 
was massive. This is a list of the ten 
most important innovation obstacles 
mentioned.

1. We are not aware of the need for 
innovation. Our company is doing too 

well. "A lot of people in our organization 
are just lazy, copying the work of others".

2. We cannot change our habits. We lack 
the ability to invoke change, the ability 
to change our mindset. "My colleagues 
don't think beyond what made our 
company successful thus far".

3. We are not creative. "There is a 
substantial lack of curiosity among 
people in our company".

4. We don’t believe innovation is going 
to happen. We have started some 
initiatives, but the board always stops 
new innovative products just before 
they would enter the markets.

5. We fear failure. Our past innovations 
were not successful and have cost a lot 
of money. "Managers were fired because 
their launches of new products failed".

6. Our short-term mindset rules. The 
company focuses on getting results next 
quarter. "Shareholders demand profits 
today".

7.  There is no support. The hardest 

part is to get the support for the 
idea of innovation. How to create 
sponsorship for innovation at the 
top? A lot of innovators see a lack of 
among colleagues and managers as main 
obstacle for innovation.

8. How to uncover customer needs? A 
lot of our new products failed because 
customers did not wanted them. 
"We struggle to get inside the head of 
potential purchasers of the product or 
service".

9. We lack a process and structure. Our 
innovation process is unorganized. It's 
ad-hoc.

10.  We do not have the resources. We 
do not take the time for it. We do not 
get the financial resources for it. And 
we do not have the right people in our 
company to develop it.

Do you recognize these obstacles? 
What's blocking innovation in your 
organization? 
Please care to write down your idea 

Ref: G v Wulfen FORTH innovation method

MANAGMENT
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petrochemical exports, gold trading, the sale of goods and 
services in the automotive industry, and the supply of parts and 
maintenance needed to keep Iran’s civilian aircraft flying safely. 
Iran has been struggling under layers of sanctions laid down as 
thick as paint on an old barn by the U.S., the European Union 
and the United Nations over more than three decades. 

Final Settlement 
The U.S. measures, some of which date back to the Iranian 
Revolution in 1979, are the strictest. U.S. citizens are barred 
from doing any business with Iran without a waiver from the 
U.S. Treasury. Foreign companies that trade with Iran risk being 
fined and cut off from the U.S. market, a threat that has driven 
many European firms to abandon Iran in recent years. 
The UN sanctions primarily target individuals and entities 
directly tied to Iran’s nuclear program, while EU sanctions have 
tightened and broadened over time to include Iranian oil sales 
and banking. 

The November JPA set a July 20 deadline for a final settlement 
on Iran’s nuclear program. As the clock ticked down, that 
deadline was pushed out to Nov. 24. The extension freed up an 

additional $2.8 billion of Iranian money that had been frozen in 
foreign bank accounts. 
Meanwhile, in July, as Israel and Iran-backed Hamas forces in 
Gaza exchanged missile fire in another outbreak of fighting, 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned the U.S. 
against doing a “bad deal” with Iran. 

Oil Reserves 
Other events in the region, however, have drawn Iran and the 
U.S. closer together. With Syria’s civil war spilling over into Iraq, 
the U.S. and Iran both rushed to help Iraqi forces counter the 
threat posed by Sunni extremists. If a conflagration disrupts 
Iraqi oil production, Iran’s reserves, the fourth largest in the 
world, will become important to world markets. 
Iran has 76 million people, about the same number as Turkey. 
As recently as 2011, it produced twice as many cars as Turkey, 
according to the Paris-based International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers. It consumes more steel annually 
than either the U.K. or France, according to the World Steel 
Association. And the Tehran Stock Exchange, or TSE, has a 
market capitalization of about $135 billion, three times the 
value of the main stock market in Vietnam, with a population 
of 89 million. 

While once-embargoed markets such as Myanmar and Libya 
lack developed financial markets and physical infrastructure, 
Iran has both, Robertson says -- presenting an opportunity 
that’s “just huge.” 

‘Long-Term Potential’ 
The man who helped organize Robertson’s trip to Iran is 
Ramin Rabii, the managing director of Turquoise Partners 
Group, a Tehran-based investment firm with $200 million under 
management that has become the first port of call for investors. 

“This is one of the most attractive markets in the world in 
terms of its long-term potential,” Rabii says. 

Turquoise was set up in 2005 to provide an easy way for 
foreigners to invest in the TSE. Sanctions, however, put an end to 
that in 2010. Since the JPA was signed, Rabii says, he’s received 
half a dozen e-mails a week from investors looking for more 
information on the market. 

Most sanctions remain in place. And if businesses eying Iran 
needed any reminder of the force of those measures, they got 
one on June 30 when BNP Paribas SA (BNP), France’s largest 
bank, agreed to pay a record $9 billion for violating U.S. sanctions 
on Iran, as well as on Sudan and Cuba. 

‘Plan in Place’ 
Still, companies -- particularly those that sell pharmaceuticals, 
medical devices and consumer goods already subject to fewer 
restrictions -- would be foolish not to draw up contingency 
plans to enter the market if sanctions are lifted, says Matthew 
Spivack, a London-based consultant at Frontier Strategy Group. 
“Not having a plan in place, not thinking about it, is what will 
really put you behind,” he says. 

Among those that have publicly expressed interest in Iran is 
Canadian transportation company Bombardier (BBD/B) Inc. 

 Investors are flocking to Tehran’s Espinas Persian Gulf International Hotel Espinas hotel in
anticipation of sanctions being lifted. Photographer: Kerem Uzel/Bloomberg Markets
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On a May afternoon in Tehran, a Russian in a dark suit sits in the 
crowded lobby cafe of the Espinas Persian Gulf International 
Hotel with his Farsi translator, sipping coffee with potential 
Iranian partners while discussing the price of soy fiber. No 
sooner do they vacate their armchairs than another group of 
besuited businessmen takes their place, this time conversing in 
Italian and Farsi about industrial motors. 

The Espinas, one of Tehran’s few luxury hotels, opened in 2009, 
just as successive rounds of sanctions over Iran’s nuclear program 
were drawing an ever-tighter noose around the economy. With 
the restrictions biting, the Espinas’s lobby, adorned with pink-
granite columns and faux Achaemenid sculptures, emptied out. 
Today, however, amid glimmers that sanctions will be lifted, 
finding a room at the Espinas isn’t easy, Bloomberg Markets 
magazine will report in its September issue. 

 “All the five-star hotels are full of Western companies looking 
to position themselves to do business -- and also Japanese and 
Chinese companies,” says Sarosh Zaiwalla, a London-based 
lawyer who specializes in sanctions regulation and who travels 
frequently to Tehran. 
Iran has seen a huge surge in the number of Western business 
delegations, says Amir Cyrus Razzaghi, the head of Ara 
Enterprise Group, a consulting firm in Tehran that provides 
market research and business intelligence to clients. 

Closed Market 
In February, a group representing more than 100 French 
companies -- including engineering group Alstom SA (ALO), 
telecommunications company Orange SA (ORA) and carmaker 

Renault SA (RNO) -- visited Tehran, the largest foreign-trade 
mission the country had ever hosted. Groups from Canada, 
Europe and the U.S. have also come. Companies that were 
once active in Iran, such as French oil giant Total SA (FP) and 
Luxembourg-based ArcelorMittal (MT), the world’s largest 
steelmaker, have publicly expressed interest in returning. 

IRAN’S URANIUM ENRICHMENT

IRAN -- one of the world’s largest closed markets -- may be on 
the verge of opening for business after years of isolation, says 
Charles Robertson, chief economist at Renaissance Capital Ltd., 
a London-based investment firm. 
“This is the last major opportunity out there in the world that 
can suddenly become accessible, almost overnight,” he says. 

Robertson, who visited Tehran in February, compares Iran to 
Turkey in 2004, when that emerging market was poised for what 
turned out to be almost a decade of strong economic growth. 

Diplomatic Breakthrough 
What’s raised investor expectations about doing business 
there is a diplomatic breakthrough that could clear the way for 
sanctions to be lifted. Brokered with Iran in November by the 
U.S., China, Germany, France, the U.K. and Russia, the deal eased 
some sanctions temporarily in exchange for Iran’s commitment 
to curtail uranium enrichment and allow greater oversight by 
the International Atomic Energy Agency. 
The Joint Plan of Action, or JPA, released $4.2 billion in Iranian 

IRAN LURES INVESTORS SEEING NUCLEAR 
DEAL ENDING SANCTIONS

 By Jeremy Kahn, Bloomberg Markets Magazine

Economy
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Within weeks of the JPA announcement in November, Iranian Oil 
Minister Bijan Zanganeh met in Vienna with the chief executives 
of two oil and gas companies, Italy’s Eni SpA (ENI) and Austria’s 
OMV AG. In addition, Eni and Total have sent representatives to 
Tehran to discuss energy projects, says Akbar Nematollahi, the 
Ministry of Petroleum’s spokesman. 

“Approximately every week, we have meetings with the 
delegations of these companies,” he says. “There have even been 
negotiations with some American companies. They are ready 
too.” 
Nematollahi declined to name the U.S. firms. 

In May, some 1,800 exhibitors crowded Tehran’s sprawling 
International Permanent Fairground for Iran’s annual 
International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition. 
The petroleum ministry said 600 foreign companies attended, 
although many were small Chinese and South Korean firms. 

Auto Companies 
Jerome Budin, an international manager at Rotork Controls 
Ltd. (ROR), an electric valve–making subsidiary of Rotork Plc, a 
company based in Bath, England, was among the few Europeans 
staffing an exhibitor’s booth. Budin says Rotork has attended the 
fair for 12 years and sold products to Iranian petroleum, water 
and power companies after securing the necessary licenses. 

“It’s quite a big market for us,” Budin says. “Obviously, we are 
looking forward to an easing of the sanctions.” 

Western auto companies are also revving their engines over 
Iran. In 2013, even though U.S. sanctions on the auto industry 
were still firmly in place, Iranians bought more than half a million 
new vehicles, according to the International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers; most of those were domestic 
models manufactured by Iran Khodro Co. and Saipa Automotive 
Manufacturing Group. 

Iranian Partners 
In January, Renault CEO Carlos Ghosn told Bloomberg 
Television that this figure could increase threefold if sanctions 
were fully lifted. The JPA temporarily removed sanctions on the 
auto industry, and Renault, Europe’s third-largest automaker, has 
resumed shipping kits that its Iranian partners, Iran Khodro and 
Pars Khodro, assemble into vehicles. Renault had abandoned the 
market in 2012 because of sanctions. 

Fellow French automaker Peugeot SA had been Iran’s leading car 
supplier, with a 30 percent market share, before it too withdrew 
in 2012. In the spring, Peugeot executives traveled to Iran to talk 
about coming back, spokesman Pierre-Olivier Salmon says. 

The JPA’s temporary nature, along with continued banking 
restrictions, has kept the brakes on big business deals. 
Furthermore, despite the deadline extension, the two sides 
remain far apart on restrictions to Iran’s uranium enrichment 
capacity, and a final deal might prove elusive. 

Uncertain Process 
Even in the event of a deal, Control Risks’ Smith says, sanctions 
wouldn’t vanish overnight; they would probably be eased in 
phases tied to Iranian compliance. In the U.K. and U.S., for 
example, some sanctions can be lifted only if legislatures change 
the law, a time-consuming and uncertain process. 

Many U.S. laws restricting trade with Iran predate concerns 
about Iran’s nuclear program and are related to Iran’s alleged 
sponsorship of terrorism and human rights abuses. Anti-Iran 
hawks in Congress may seek to keep restrictions in place—and 
lifting all U.S. sanctions is not under discussion, Smith says. 

Mark Dubowitz, executive director of the Washington-based 
Foundation for Defense of Democracies, which advocates that 
Washington take a hard line on Iran, says he’s against allowing 
Iranian banks to participate in global finance too quickly, on 
grounds they have funded terrorism and laundered money. 

“These are bad banks,” he says. “These banks should have to go 
through a long rehabilitation process where they demonstrate 
they are no longer a threat.” 

Little Uplift 
As for international banks seeking to do business in Iran, any 
eventual settlement will have to spell out what’s permissible. 
In Tehran, for all the buzz in the Espinas lobby, the JPA has 
provided little economic uplift. Daily life for most of the capital’s 
7.2 million people grows ever more difficult as food and fuel 
prices continue to rise. Iranians have little choice but to cling to 
the notion that things will get better, Ara Enterprise’s Razzaghi 
says. 

“Very little concrete new business is being generated,” he says. 
“So, yes, people live in hope -- if only because the alternative is 
too terrible to contemplate.” 
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be lifted and how we could take advantage of a market we feel 
will be important for all of our products,” Pierre Beaudoin, 
Bombardier’s chief executive officer, said at a news conference 
after the company’s annual meeting on May 1. 

Beaudoin’s bland statement belies the bounty of contracts that 
could await a company such as Bombardier if Iran opens up. 

The Iranian government has said it’s looking to buy 400 
passenger planes -- including regional jets and turboprops -- in 
the next 10 years to upgrade its aging fleet. (On August 10, a 
domestically produced Iran-140 turboprop aircraft, a copy of a 
Ukranian Antonov AN-140, crashed shortly after takeoff from 
Tehran, killing 48 people.) 

Jockeying to Return 
Bombardier could compete for some of that business. The 
Tehran government has also unveiled plans to spend $10 billion 
improving the capital’s public transport system during the 
next five years, including buying 2,300 metro-rail cars, which 
Bombardier also produces. 
Companies based in Europe, many of which departed Iran only 
in the past four years as sanctions tightened, have been most 
conspicuous in jockeying to return -- leaving U.S. firms behind. 

‘Getting Lapped’ 
“There is a sense that they are getting lapped by the Europeans,” 
says Reza Marashi, research director of the Washington-
based National Iranian American Council, which represents 
the interests of Americans of Iranian descent in the U.S. “The 
Europeans didn’t sanction themselves out of influence in Iran 
like we did.” 

Asked at a press conference about U.S. criticism of French 
businesses, including Total, that have held exploratory talks with 
Iran, Total CEO Christophe de Margerie said, “When it becomes 
legal to work in Iran and contractual terms are satisfactory, I 
don’t see why Total would deprive itself of the possibility to beat 
out its Anglo-Saxon competitors in Iran.” 
Iran’s overtures to investors date from President Hassan 
Rouhani’s election in July 2013. Rouhani succeeded Mahmoud 
Ahmadinejad, an anti-U.S., anti-Israel populist who had 
accelerated Iran’s uranium enrichment efforts. Ahmadinejad 
bequeathed to Rouhani an economy crushed by international 
sanctions. 

Plunging Rial 
By the summer of 2013, oil production had fallen to a 20-year 
low of 2.5 million barrels a day, down from a peak of 4 million 
barrels a day in 2008. 

From the start of 2012 to Rouhani’s election, the Iranian rial 
plunged more than 60 percent against the dollar as inflation 
spiraled out of control, the U.S. prohibited international banks 
from trading or holding rials, and Iranians rushed to buy gold 
and foreign currency. 

Real gross domestic product fell 5.6 percent in 2012 and a 
further 1.7 percent in 2013. The economy is forecast to grow 
1.5 percent this year, according to the World Bank. 

Rouhani has cast aside the Ahmadinejad playbook. At the World 
Economic Forum in Davos, Switzerland, in January, Rouhani 
invited CEOs and financiers to “come and visit Iran to see the 
investment opportunities.” 

‘Personally Impressed’ 
Martin Sorrell, CEO of WPP Plc, the world’s largest advertising 
and marketing services group, was among several CEOs who 
met privately with Rouhani at the ski resort. 

“I personally was impressed,” Sorrell says. “It seems he is bent 
on changing Iran’s relationship with the West.” 

Sorrell says WPP has begun researching Iran’s business potential. 

On August 10, Rouhani lashed out at hardline critics in his 
country who oppose negotiations with the West over Iran’s 
nuclear program. 
“Fear of interaction, fear of negotiation and fear of understanding 
is wrong,” Rouhani said, according to the Iranian Students News 
Agency. 

David Levine, a lawyer in the Washington office of McDermott 
Will & Emery who specializes in U.S. sanctions law, says 
companies exploring business opportunities in Iran should 
tread carefully. 

“The downside risk is severe,” he says, citing penalties including 
prison and big fines. 

Potential Backlash 
Businesses also need to be wary of U.S. political pitfalls and public 
opinion, says Henry Smith, a Dubai-based senior consultant and 
Iran analyst at Control Risks Group Holdings Ltd., a consulting 
firm. 

Fairfield, Connecticut–based General Electric Co. was so 
concerned about a potential public backlash to its work 
repairing engines on Iran’s civilian airliners -- a transaction 
authorized under the JPA and for which the U.S. Treasury has 
granted waivers -- that it promised to donate any revenues 
from the work to charity. (GE says Iran’s state-owned airline 
has yet to contact the company to start these engine repairs.) 

Then there’s United Against Nuclear Iran, a New York–based 
group that pressures companies to cease doing business with 
Iran. 

“This is a regime that sponsors terrorism and supports entities 
that maim and kill U.S. troops around the world,” says David 
Ibsen, executive director of UANI. 

The biggest prize for Western companies is likely to be Iran’s 
energy industry. The government plans $100 billion in oil and 
gas projects over the next four years. 

Energy Projects 
Iran will need outside expertise to boost crude production 
significantly, says Robin Mills, head of consulting at Dubai-based 
Manaar Energy who traveled frequently to Iran as a Royal Dutch 
Shell Plc geologist in the 1990s. 

Economy
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4at Instagram, the feed speed here is a 

bit slower if you will compare it with 
Facebook and Twitter, so it would be 
advisable not to post frequently to allow 
your followers to get a good read of what 
you have to share. As for the photos, if you 
captured them personally you can freely 
share and post them, but if they belong 
to someone’s photo gallery or collection, 
always give credit to the owner.

4. Increase your follower’s 
engagement
Do you want to see more positive 
feedback, results or satisfying engagement 
from your followers? You need to 
generate your follower list first and spice 
up your follower’s interest by:

- Holding contests

- Offering them exclusive Instagram 
benefits

How can you do these offers effectively? 
You can embed images from followers, 
either on a website or blog, or you can 
connect your Instagram contests via your 
Facebook fan page.

Remember, any social media community 
requires a two-way process, so better 
get hold of many channels as you can to 
establish your presence. You can like other 
member’s images or follow someone who 
has a good number of followers because 

you have bigger chances of having a fair 
share of his/her loyal followers who might 
be interested with you or your offers.

5. Track your results

To measure your Instagram results or 
engagement, use online tools or tracking 
application like iconosquare.com. This 
application will provide you snapshots 
of your Instagram account’s statistics, 
account management and can even assist 
you with your overall performance, so 
that you can evaluate if all your goals are 
met effectively or not.

Enjoy Instagraming! 
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What is Instagram?

Instagram was first known as an online 
photo-sharing application in 2010 and it 
was only in 2012 that it connected with 
the Facebook platform, acquiring 200 
million active users. With its growing 
popularity, businesses of all types and 
sizes have been lured to this application 
and started adding the Instagram app as 
part of their marketing strategy. 

In today’s digital age, Instagram has 
become a recognized leading visual 
platform if you are talking about effective 
sharing of photos and videos. The 
Instagram’s system uses hash tags, giving 
all its users the chance to connect with 
any topic or content that may interest 
them.

Instagram is also widely favoured due to 
its feed speed feature, wherein it allows 
any post to reach the peak of its coverage 
and ensuring it stay longer in the feed 
than with other social networking sites.
In fact, recent surveys have shown that 
marketers who took a shift in their 
marketing approach and started using 
Instagram have performed better in 
terms of higher return of investment as 
compared to those marketers who are 
only using Facebook. 

WHO IS USING INSTAGRAM?

Seeing the marketing potential of 
Instagram, a lot of online users 
particularly business owners are taking 
greater advantage of this application.
According to sources gathered, 
Facebook remains the leading platform 
having acquired around 65-70% of the 
population of online users regardless 
of their age or income bracket, while 
Instagram on the other hand is favoured 
by adults accumulating a range of 12-15%.
Out of the registered members of 
Instagram, most of them are from the 18-
29 age groups and approximately 37% of 
online adults would fairly say they have 
Instagram accounts where 50% have 
confirmed that they visit the site on a 
daily basis.

Lastly, another fact that we may find 
amusing is that nearly 70% of the users of 
Instagram are women in general. 
 
 
THE BENEFITS OF INSTAGRAM 
FOR BUSINESS

With the growing population of Instagram 
users, businesses have found another 
powerful venue to market their products 
or services, increase their connections 
or build a brand awareness campaign 
program. Whatever personal motives 
that entrepreneurs and marketers have 
for themselves, Instagram has indeed 
established its roots in the social media 
community and proven to be essential 
as it plays its integral part in any internet 
marketing plan.

Instagram uses the visual approach and 
this is regarded very influential because 
any business owner can actually share 
and post interesting picture or videos on 
what goes behind their businesses, giving 
their followers and potential customers 
the chance to view a different aspect of 
their company like a product launch in 
the making or connecting personally with 
their targeted audience through a video.
If you want to level up your business’ 
overall image or brand name and improve 
your current marketing strategy, creating 
an Instagram account could be the best 
move you can do for now. Then, with a 
combination of hard work, dedication 
and appropriate marketing tools, plus 
Instagram on your side you can see a 
brighter future for your business.

BEST 5 TIPS FOR YOUR 
INSTAGRAM STRATEGY

If you have decided to undertake this 
online marketing approach through the 
use of Instagram, better take these 5 
tips seriously. You may not have that 
enormous followers like the famous 
celebrities who have Instagram accounts, 
but I guarantee with the implementation 
of these tips you are on your way to 
reaching your targeted goal and that is 

gaining a good number of followers who 
are really interested on what you have to 
say or offer them. 

1. Create an impressive Instagram 
Profile

If you already have other social media 
accounts like Facebook or Twitter, 
creating an impressive profile on 
Instagram would not be difficult.  Be 
sure you provide a complete, relevant 
and updated profile. Don’t forget to 
use appropriate keywords, so that your 
targeted followers can easily locate you 
when they perform online searches. 
Lastly, connect your Instagram account 
with your other social media accounts 
for wider coverage. 

2. Draft a strategic plan

Be sure to draft a strategic plan of what 
type of posts of images your target 
audience will most likely want to see 
on your Instagram account. Although, 
posting or sharing a post, photo or video 
at Instagram should come out naturally, 
it is still imperative that whatever you 
wish to share to the audience the end 
result will always act in favour of you. 
Determine what could be appealing to 
your target followers and use these ideas 
as you organize and plan your posts.

3. Focus on your Posting

Now, let’s proceed to the actual posting 
via Instagram. Choose captivating images 
or photos that will keep your followers 
wanting for more. Be open to try new 
things. For example, if you want to 
establish a credible image, find a relevant 
picture that will best represent your 
business or personality.

Any image that you wish to share on 
Instagram is ideal for any of your motives 
or purposes, whether you wish to 
promote a certain lifestyle, give the best 
feature of a product or use it to crowd 
source.

One important reminder when posting 

HOW TO USE INSTAGRAM FOR BUSINESS?

IT

Mahmood Bashash
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The dollar index reached a 17-quarter high 
of 85.94 at the end of the third quarter 
2014, gaining 8.1% from its 2014 low of 
79.44.  The dollar has gained against all major 
currencies, as well as against the major 
emerging market currencies. The dollar rise 
has all but killed the so-called “carry trade” 
for the emerging markets’ currencies, with 
significant adverse consequences for these 
markets.  

So what is the “carry trade”? The expression 
refers to global currency investors search 
for yield.  By funding themselves in low-
interest rate currencies (yen or dollar) 
and investing in higher yield ones (typically 
emerging markets, but also some G-10 
ones), the investors hope to make a profit.  
So far, so good!  In the process, capital 
flows from the funding to the carry-trade 
country also boost the latter’s currency 
further magnifying the carry trade return.  
So, in effect, the total return is the sum of 
the interest rate differential and the change 
in the value of the high-yielding currency.  
However, there is a catch, as always!  If 
the high-yield currency weakens, it will cut 
into the interest rate differential, and if it 
weakens enough, it will offset it and leave 
the investor with a loss. This is precisely 
what has been happening in the past few 
months, as the dollar strength (also the 
emerging market currency weakness, since 
all is relative in the foreign exchange market) 
has offset the interest rate advantage. (Fig.I)

 The strength of the dollar can be attributed 
to several interrelated factors. First, we are 
seeing a divergence of the paths of the 
main central banks, with a hawkish Federal 
Reserve Bank standing in contrast to the 
dovish European Central bank and the Bank 
of Japan. Second, with the exception of the 
United States and a few other countries, 
the global economy has slowed down, with 
the eurozone on the brink of deflation and 
China’s economic growth falling to below 
7%.  The slowdown has affected the main 
emerging markets.  Finally, the global geo-
political turmoil (and the more recent 
unrest in Hong Kong) has soured investors’ 
sentiment towards emerging markets and 
revived the “home bias”.  As a result, we 
have seen a major reversal of capital flows 
to emerging markets, with about a $6.9 

billion outflow from emerging markets 
bonds year-to-date. 

(Fig.2) This reversal has macroeconomic 
and macrofinancial consequences that 
go beyond the incurred by currency 
speculators.  Many emerging markets (in 
particular Turkey, India and Indonesia) are 
running large and sometimes rising external 
deficits, and count on capital inflows to 
partially fund the shortfall.  In turn, the 
difficulties in funding external deficits and 
the attending weakening of the currencies 
force the countries to raise interest rates.  
Furthermore, a large portion of emerging 
markets government bonds (ranging from 
25% in Turkey to about 40% in Poland) are 

held by foreigners, making these countries 
more vulnerable to global market sentiment 
and raising their borrowing costs.  Finally, 
the capital outflows, weakening currencies 
and weakening economies interact in a 
vicious cycle that exacerbates the reversal 
of carry trade.

Little can be done in the short term, as 
global jitters affect all, but emerging markets 
in particular. In the longer term, emerging 
markets have to put their house in order: 
accelerate structural economic reforms, 
reduce their external deficits to reasonable 
levels, and build strong buffers in the form 
of hefty foreign exchange reserves.

THE KING DOLLAR KILLS THE CARRY TRADE

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

Economy
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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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We simply attempt to be fearful when others are greedy 
and to be greedy only when others are fearful.

" Warren Buffett "




