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

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

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

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

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

وصول نماید.
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پیام رییس شورا

این روزها سؤال مهمی که در پهنه اقتصاد ایران 
جاری است اینکه بانکها چه وظایفی دارند و چه 

اهدافی را باید دنبال نمایند؟
نخستین بار در ایران انگلیس ها در عهد ناصرالدین شاه 
بانک شاهنش��اهی ایران را راه اندازی نمودند و امتیاز 
چاپ و نش��ر اس��کناس را هم دریافت نمودند. سپس 
روسها برای رقابت بانک "استقراضی ایران و روس" را در 
تهران بنیان نهادند. بانک شاهی یکه تاز میدان در ایران 
ب��ود و آن زمان وظیفه پول قرض دادن به بازرگانان را 
عهده دار بود و با خرید و تنزیل اسناد مطالباتی مردم از 
یکدیگر و دریافت بهره پول در اختیار تجار قرار میداد، 
آن زمان هنوز صنعت چش��مگیری در ایران پا نگرفته 

بود که خواهان وام برای ادامه کار باشند. 

نخس��تین بانک ایرانی در سال 1303 شمسی بدستور 
رضاخان س��ردار س��په برای پرداخت و مستمری قوای 
مس��لح تحت نام "بانک پهلوی قشون" در محل کنونی 
بانک سپه مرکزی دایر شد. این بانک بعدها به بانک سپه 

تغییر نام داد که هنوز هم پابرجاست.
در سال 1307 شمسی بانک دیگری به نام "بانک ملی 
ایران" تاسیس شد که بانک تجاری بود و با سرمایه مدرم 
و دولت شروع به کار کرد. این بانک در حقیقت نخستین 
بان��ک با وظائف تجاری – صنعتی بود که طبق موازین 
بانکداری بین المللی تاس��یس و پی ریزی شده بود. در 
س��ال 1331 شمسی امتیاز نشر اسکناس به بانک ملی 
ایران داده ش��د لذا تا س��ال 1340 که بانک مرکزی در 
ایران تاسیس ش��د، ناشر اسکناس بود. سپس بانکهای 
دیگ��ر نظیر صادرات و معادن و ده ها بانک دیگر دولتی 
و خصوصی در ایران تاس��یس شد که بس��یاری از آنها 
بانکهای مختلط س��رمایه بودند مثل ایران – انگلیس، 

ایران – ژاپن و غیره.

در س��ال 1357 شمسی بانکهای خصوصی در یکدیگر 
ادغام شدند و دو بانک ملت و تجارت بوجود آمد. بقیه هم 
که بانکهای تخصصی بودند باقی ماندند مثل کشاورزی، 
مسکن، صنعت و معدن و غیره )طبق قانون ملی کردن 

بانکها مصوب شورای انقالب(.

در دوران جدی��د بع��د از س��ال 1357 بانکها تحت 
ضابط��ه و اساس��نامه های مصوب ب��ه کارهای حوزه 
تخصصی خود می پرداختند و از خط و خطوط ترسیمی 
از س��وی بان��ک مرکزی بیرون نم��ی رفتند مثال بانک 
کش��اورزی در حوزه خود، بانک مس��کن درحوزه خود 
وام م��ی پرداختند و نظارت کامل داش��تند تا وام های 
اعطائی دقیقا در جای مورد هدف مصرف شود و اقساط 
بازپرداخت وامها به موقع برگش��ت شود. این روش کم 
و بیش تا ده س��ال قبل ادامه داش��ت، لیکن امواج تورم 

ک��ه اقتص��اد ای��ران را در نوردید و 
گردبادهایی بوجود آورد که قیمت 
را نسبت به تعدیل سال 1357 هزار 
برابر بیشتر نمود. من جلمه در کار 
ملک و امالک و علی الخصوص در 
محدوده کالن شهر تهران غوغا بپا 
کرد که قیمت ها چند هزار برابر شد 
و ساالنه و مرتب روند افزایش قیمت 
در زمینه زمین، آپارتمان، مغازه حد 

توقف نداشت.

طبیعی است در چنین شرایطی هر 
پولداری به هوس می افتاد که کسب 

و کار و صنع��ت و تجارت را رها نم��وده و به بازار زمین 
و مس��کن مراجعه نماید. بی دردسر ، بی مالیات، بدون 

ریسک سرمایه خود را دوساله چند برابر نماید.

پولدارتری��ن پول داران جامعه ما بان��ک ها بودند که با 
گردهم آوری سرمایه اندک کسانیکه قادر به کاری نبودند 
و یا بیمناک از سایر مشاغل بودند و با پرداخت 20 درصد 
بهره ساالنه سرمایه های کالن گرد آورند و به جای اینکه 
طبق جوهره بانکداری سرمایه ها را در خدمت تجارت ، 
صنعت و تولید قراردهند رو به س��وی بنگاه داری روی 
آورند و هر بانک برای خود ملک و امالک خریداری نمود. 
مخصوص��ا بانکها به خرید س��رقفلی و ملک مغازه ها و 
فروشگاههای نسبتا وسیع و عموما تازه ساز برای تاسیس 
شعبه پرداختند بطوریکه مشاهده می شود فالن بانک به 
فاصله صد متر 2 شعبه تاسیس نموده و یا دو شعبه در 
دوس��وی فالن خیابان مهم روبروی یکدیگر ایجاد شده 
است. این بانکها با هدف گران شدن روز به روز سرقفلی 
و الجرم اضافه شدن سرمایه بانک و نهایتا افزایش قیمت 
سهام بانک در بورس، از پرداختن به وظائف اصلی خود 
که پرداخت وام به تجارت ، صنعت و تولید بوده استنکاف 
نمودند. نتیجه نهایی افزایش بیکاری و ورود در مسابقه 

افزایشی بهای ملک و امالک و مغازه شدند. 

متاس��فانه بانک مرکزی ایران که وظیفه مهم "سیاست 
گ��ذاری" و نظارت در بناهای افزایش��ی بانکهای تحت 
اشراف را دارد، در غفلت کامال تعمدی به این هرج و مرج 
بانکی و پولی دامن زده اس��ت و تبدیل به صندوق چاپ 

اسکناس و وام دادن به دولت شده است و الغیر.

در این آشفته بازار بانکداری بسیاری از دریافت کنندگان 
وام که توانسته بودند با استفاده از رانت از بانکها وام برای 
تجارت ، صنعت و تولید بگیرند نیز پولهای دریافتی را به 
ب��ازار ملک و مغازه آوردند و به ماراتن باال رفتن قیمتها 
پیوستند. چون هر روز می بینند قیمت سرقفلی امالک 

باال م��ی رود از پرداخت بدهی های 
موعد رس��یده بانک خ��ودداری می 
نمایند و منتظر افزایش بیشتر بهای 
امالک هس��تند. بانکها هم عاجز از 
دریاف��ت مطالبات خ��ود ، حداکثر 
امالک بدهکار را "توقیف" می نمایند 
که تبدیل ش��دن به پول س��الها در 

دادگاهها به درازا می انجامد.

در این میان س��ر صاحبان صنعت و 
تولید و ارباب تجارت سالم که قصد 
دارن��د بدون انح��راف از بانکها برای 
توس��عه و تنخ��واه گردان خ��ود وام 
دریافت نمایند بی کاله می ماند و نهایتا تعطیلی واحدها 

را بوجود می آورد. 

در پای��ان ب��ه نظر می رس��د بان��ک مرکزی ای��ران و 
دستگاههای نظارتی باید از خواب غفلت عمدی که بوده 

اند خارج شوند و کلیه بانکها را موظف نمایند:

ال�ف: دقیقا به کانال اصلی وظائ��ف خود بازگردند و در 
چهارچوب تخصصی مندرج در اساسنامه خود فعالیت 
نمایند، بانکهای تجاری دقیقا به تجار و صاحبان صنعت 
وام بپردازند و نظارت صد در صد داش��ته باشند که وام 

اعطائی در هدف مربوط به مصرف می شود.

ب: کلیه بانکها باید ظ��رف مدت معقول و معین تمام 
مغازه هایی که به نام ش��عبه در خیابانه��ای واحد و به 
فاصله چند صد متر با یکدیگر تاسیس نموده اند بفروش 

برسانند و وجه آن را به بانک برگردانند.

ج: بانک مرکزی اجازه تاسیس شعبه جدید را فقط در 
محل هایی که جدیدا ایجاد شده بدهد.

د: بانکها کلی��ه زمین ها و آپارتم��ان های ملکی خود 
)چه آنها که برای سود بردن خریده اند و چه آنها که از 
بدهکاران تملیک نموده اند( را در همان مدت معقول و 

معین بفروشند.

ه: بانکها به هیچ وجه حق خرید ملک، زمین ، آپارتمان و 
مغازه های تجاری را نداشته باشند.

و: بانکها فقط طبق اس��اس نامه می توانند به بازرگانان، 
صاحبان صنایع و تولید وام نظارت شده بپردازند.

 اگر چنین شود شاید بتوان حرکت جدیدی را در اقتصاد 
خفته ایران شاهد بشویم.

بانک داری یا بنگاه داری
خوانندگان عزیز – دوستان محترم  شورا

هادی موتمنی 
رییس شورا
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ر جدی نداشته است. ایرانیانی که مشغول تجارت  1 تغییر جو سیاس بین الملل هنوز بر شرایط تجارت با ایران در امارات ا
نان با مشکل بزر محدودیتهای بانکی روبرو هستند و کنترل ها )در بسیار موارد تبعی امیز( به  در امارات هستند هم
دلیل تحریمها بر روند کار سایه انداخته است. گرچه شورا بازرگان ایرانیان مقیم دب مراتب اعتراض خود را مرتباو در سطو 
مختلف به مقامات اماراتی منعکس میکنند) رجوع فرمایید به متن گزارش اخرین مالقات هیات مدیره با DDCI( اما مشکل 
آنجاست که بانکهای خصوصی از ترس جریمه شدن بوسیله خزانه دار ایاالت متحده امریکا،محدودیتهای روزافزون راایجاد 
ایران باشند در امارات با محدودیت مواجه است. می کنند. هنوز تاسیس شرکتهای جدید که یک طرفش اشخاص "متولد" 

گرچه بدالیل که خواهیم اورددر مجموع دورنما مثبت است اما وضعیت حال حاضر با مشکل مواجه است. میدانیم که با این 
ه در دو سال اخیر به سمت افقهای روشنتر به کشورهای دیگری رفته اند که  سختگیریها خیلی از تجار ایرانی مقیم دبی بوی
ور ایرانیان است  که مرکز اصلی ح ه در دب بت شرکت و تجارت آسانتر باشد. از جانب دیگر زندگی در امارات بوی برایشان 
بسیار گرانتر از قبل شده و کسب وکارها کساد شده است. این موضوع برخی فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم امارات را به این نتیجه 

رسانده که این کشور را در موج جدیدترک کنند. البته نظر من این است که این روند منفی در آینده متوقف خواهد شد.
  

ی صنعتی ایران منتشر شد که بر مبنای توسعه صادرات به خصوص در بخش  2  چند روز قبل سند جدیدی در خصوص استرات
صنعتی است. اگر قرار است تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای خارجی فکر کنند، یک پیش زمینه تجاری برای بازاریابی برای آنها 
باید وجود داشته باشد. اصوال عمده بنگاه ها تولید ایرانی به دلیل ساختار و ابعاد خود به تنهایی نمیتوانند بازاریابی خارجی 
و صادرات را نیز انجام دهد. به عبارت دیگر هر تولیدکننده ای صادرکننده محسوب نمیشود. دپارتمان صادرات در هر شرکت، 
نه تنها بخشی هزینه بر است که ارتباطات و دانش باالیی را میطلبد. از این رو تجار مقیم امارات که شریک تجاری با ایران 
هستندمیتوانند نقش کلید و محور در ارایه این خدمات ایفا کنند.انها با توجه به تجربه باالیی که در بازاریابی و صادرات 
و امورمالی بین المللی که در نیم قرن اخیر در امارات آموخته اند یار اصل تولیدکنندگان ایرانی برا نفو در بازارها هدف 
ی توسعه صنعتی ایران باید توجه جدی به ایرانیان مقیم امارات داشت و برای  باید تلق شوند. به این ترتیب در امتداد استرات
خیزش صادرات ایران به جهان باید به امارات روی آورد. در حال حاضر حجم عمده ای از کاالهای واردات به ایران از طریق 
مر رسیدن استرات جدید صنعت کشور و  امارات ترانزیت می شود. یعنی پیکان صادرات از امارات به سمت ایران است.با به 
در این راستا هدف گذاری و عمدتا تالش باید این باشد که نوک پیکان به سمت امارات بازگردد . دراین صورت حجم مبادالت از 
هر دو سو جریان بسیار مهمتر از قبل خواهد بود.یعنی امارات نه تنها برا ترازیت کاالها واردات که به عنوان سکویی جهت 
صدور کاالهای ایرانی به بازارهای بزر مبدل خواهد شد. این ظرفیت به وضو در ایران دیده می شود زیرا به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی، ایران یکی از معدود بازارهای باقیمانده در جهان است که با توجه به ظرفیتهایش می تواند با گشایش 

درهایش رو به تجارت بین الملل به عنوان یک دیگر از لکوموتیو ها اقتصاد دنیا عمل کند.

ا ی ای ن  ی   ا ا  دب  ا

سخن سردبیر

اسفندیار رشیدزاده
 سردبیر
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تقویم شورا

گردآوری: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا

ا   ی  ا   –  ن  را در 

ی

ور داشتند. )توجه شما را به گزارش  برگزاری جلسه آشنایی با مقامات ارشد تجاری مالزی با شورای بازرگانی که در آن خانم یگانه و آقای عطاری فرد ح
خانم یگانه در این مورد در صفحه اخبار شورا جلب میکنیم( 4

ا

ای شورای بازرگانی در نمایشگاه های تخصصی اتاق توسعه  مالقات مقامات ارشد اتاق توسعه تجارت هن کن با روسای شورای بازرگانی در مورد دعوت از اع
تجارت و توسعه همکاری بین دو نهاد.

مالق���ات مقامات ارش��د منطقه آزاد اروند با روس��ای ش�ورای بازرگانی در مورد گسترش همکاری���ها و برگزاری جلس���ه ای برای معرفی منطقه آزاد اروند به 
ایرانیان امارات.

تش��کیل نوزدهمین جلس��ه هیات مدیره شورای بازرگانی و تصویب برنامه  شش ماهه آتی کمیته های شورا از جمله  برنامه کمیته روابط عمومی و اجتماعی در 
برگزاری گردهمایی های آینده.

ویت دیر کرد دارند. مصوبه و پیشنهاداتی در این مورد تصویب شد که در جلسه  ایی که در پرداخت حق ع ویت و تصمیم گیری در مورد اع تشکیل کمیته ع
بعدی هیات مدیره به اطالع و نظر سنجی گذاشته خواهد شد. 

تشکیل کمیته مقابله با بالیا و باز خوانی و مروری بر برنامه های آینده این کمیته که پیگیری آن با دبیرخانه می باشد.

۵

۶

۷

۸

۹

و هیات مدیره شورای بازرگانی اسپانیا در میهمانی شورا در ماه ژوئن و اظهار عالقه نامبرده برای مالقات اختصاصی با مقامات شورا  ور آقای پابلو )Pablo( ع ح
برگزاری جلسه ای در دفتر شورا با نامبرده تشکیل و در مورد شرایط کسب و کار در ایران و عالقه مندی شرکتهای اسپانیایی برای ورود به کشور

ای هیات مدیره )از جمله 2 نائب رئیس( با مقامات ارشد اتاق بازرگانی دبی از جمله آقای نذار سردست مشاور ارشد اتاق بازرگانی دبی وآقای  جلسه سه نفر از اع
عتیق نائب رئیس ارشد خدمات بخش تجاری اتاق بازرگانی ایران برای تبادل نظر و یافتن راه حل برای مشکالت بازرگانان ایرانی در بخشهای بانکی و تجاری )توجه 

شما را به گزارش خانم ارجمندی در این مورد در صفحه اخبار شورا جلب میکنیم(
 

یک با نائب رئیس و سخنگوی شورا در مورد شرایط بازرگانی خارجی در ایران و رویکرد شرکتهای اروپایی به ایران پس از توافق اولیه  مصاحبه تلفنی تلویزیون بل
ایران با غرب.

1

2

3
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الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

اه  ار  ا

شورا

در تاری بیس��ت و پنجم آگوست، کتابخانه مجازی ش��ورا، شامل مجموعه ای از گزارشهای اقتصادی و 
ای شورا معرفی گردید. به دلیل  ای مجازی متعلق به شورا به اع مالی به زبان فارسی و انگلیسی در ف
اینکه دبیرخانه شورا دریافت کنننده حجم زیادی از مقاله ها و گزارش های اقتصادی و تحلیلی از منابع 
ای  مختلف می باشد، بر آن شدیم تا یک مجموعه ای از بهترین گزارش های دریافتی را در اختیار اع
نین پس از راه اندازی نسخه جدید وب سایت، این کتابخانه در دسترس عموم قرار  شورا قرار دهیم. هم
و شورا نیستند تمایل به دسترسی به این مجموعه  ه شخصی از دوستان شورا که ع خواهد گرفت. چنان
نین اگر گزارش  را دارند لطفا با دبیرخانه ش��ورا به ایمی��ل ibc@eim.ae تماس حاصل فرمایند. هم
ای شورا رسید، لطفا فایل آن را به دبیرخانه شورا  هایی مفید و قابل دسترس برای دیگران به دست اع

ارسال فرمایید تا بتوانیم مجموعه منابع موجود در کتابخانه را گسترش دهیم. 

در آینده خبرنامه الکترونیکی و آرش��یو فایل های پی دی اف ماهنامه نیز در این مجموعه قرار خواهد 
گرفت.

ان در دب انا ای ر ان دب درباره  با ر رای با را با  ار  

ان  ر رای با ی  ا ان  اب

اتاق بازرگانی و صنایع دبی خواس��تار تس��هیل امور 
بانکی بازرگانان ایرانی مقیم دبی است و در این راستا 
تالش خواهد کرد، این اعالم موضع مدیران ارشد اتاق 
ت رییس��ه ی شورای بازرگانی ایرانیان  در مالقات هی

دبی بود.

پیرو اعالم صریح مش��کالت بانکی و بازرگانی که در 
چندماه منتهی به تابس��تان امسال با شدت بیشتری 
ا شورا شده بود، در  گریبانگیر بازرگانان ایرانی و اع
میزگرد فصلی ش��وراها  گروههای بازرگانی در اتاق 
دبی، مقرر ش��د نشس��ت اختصاصی مدیریت شورا و 
مدیران اتاق دبی برای بررس��ی همه جانبه ی مسائل 

برگزار شود.

، مدیر ارش��د  عتیق نصیب روز دوم ژویی��ه، آق��ای 
خدم��ات تجاری اتاق بازرگانی دب��ی که نفر دوم بعد 
نزار  از دبیرکل اتاق بش��مار می روند، به همراه آقای 
، مشاور عالی حقوقی اتاق، جلسه ای برای  سردست
بررس��ی مش��کالت بازرگانان ایرانی و هماهنگیهای 
بیشتر با شورا ترتیب دادند. از طرف شورا، آقای اسرار 
حقیقی و آقای دکتر رش��یدزاده نایب رییس و خانم 

ور داشتند.  ت مدیره شورا ح و هی ارجمندی، ع
عالوه بر طر دقیق مش��کالت فوق الذکر، بررس��ی 

و شورا  قوانین تجاری و امکان مشارکت حقوقدانان ع
در تدوین پیش نویس قوانین تجاری قابل اصال نیز 
ور مشاور عالی حقوقی اتاق بازرگانی در دستور  با ح
جلسه گنجانده شده بود. در همین راستا، آقای دکتر 
و کمیته ی حقوقی شورا نیز در جلسه  س��عودی، ع

شرکت کردند.

آقای اسرارحقیقی با طر نمونه هایی از برخوردهای 
نامناسب بانکها با بازرگانان قدیمی، خوشنام و خوش 
حس��اب، که اخیرا بیش��تر هم مش��اهده شده است، 
جلسه را آغاز نمودند. در ادامه، آقای دکتر رشیدزاده 
نیز با بیان دقیقتر پاره ای از مسائل اعالم داشتند که 

مواجه�� مالی تبعی آمیز اس��ت و بگونه ای ایران
ترسی را تداعی میکند.

وجه دبی  آقای عتیق در پاس�� با اع��الم آنکه به هی
ی برای هر ملیتی که اینجا مس��تقر و صاحب  تبعی
کس��ب و کار اس��ت قائل نمیش��ود، ناراحتی خود و 
مدی��ران ارش��د اتاق را نس��بت ب��ه برخوردهایی که 
مش��کالت اقتصادی برای بازرگانان ایرانی ایجاد کند 

ابراز داشتند
.

ایش��ان عالقمن��دی حاکمیت دبی را برای تس��هیل 
ای کس��ب و کار برای بازرگان��ان ایرانی، که نقش  ف
مهمی در توس��عه ی دبی داش��ته اند، مطر نمودند. 
نین با همفکری با آقای نزار، مقرر ش��د تا برای  هم
طر در دستور کار جلسه آینده کمیته عالی بازرگانی 
دبی و ارائه راه حل برای مش��کالت بازرگانان ایرانی، 

برنامه ریزی نمایند. 

در همین راس��تا، نامه ای برای تبیین مشکالت روز 
بازرگانان ایرانی و پیش��نهادهایی برای برون رفت از 
ای��ن وضعیت برای جناب آقای عتیق ارس��ال ش��د. 
مدیریت ش��ورای بازرگانی با پیگیری نتای بدس��ت 
ا را در جریان پیش��رفتهای مذاکرات قرار  آمده، اع

خواهد داد.
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مردم ایران به طور متوس��ط س��االنه حواد و سوانح 
طبیعی مختلفی را تجربه میکنند و تاکنون خسارات 
ف��راوان جانی و مالی را ش��اهد بوده ان��د. زمین لرزه 
ه طبیعی است که جان و مال مردم و  مهمترین حاد
% مساحت  اقتصاد کشور را تهدید می کند. بیش از 0

ایران و بیش��تر مناطق مسکونی آن برروی 
گس��ل و در معرض خطر زمی��ن لرزه قرار 
دارد. همیشه ش��اهد این موضوع هستیم 
ک��ه با وق��وع ح��واد و س��وانح طبیعی، 
دولتها، نهادهای مردمی، بخش خصوصی 
و خیرین درعرصه حمایت و خدمت رسانی 
به آسیب دیدگان وارد میشوند. نمونه بارز 
این مش��ارکت را باوق��وع زمین لرزه بم در 
13 در پی بروز خسارات انسانی،  س��ال 2
اقتصادی و زیس��ت محیطی وارده به مردم 
این شهر شاهد بودیم. مشارکت و فعالیت 
مشترک بین دولت، نهادهای مدنی، بخش 
خصوصی، س��ازمان های بی��ن المللی در 
برنامه¬های پیشگیری، مقابله و مدیریت 
بحران، پاس��خگویی، بازس��ازی و بازتوانی، 
نتای و تجربیات بزرگی برای همه دس��ت 
اندکاران برجای گذاش��ته است. در نتیجه 

نهادهای فعال س��ازمان مل��ل در زمینه مقابله با بالیا 
در ایران بر آن ش��دند ت��ا گروهی را به منظورافزایش 
آگاه��ی، انتقال دانش و تجارب و ایجاد س��اختارهای 
مقاومت��ی الزم برای مقابله با بالیای طبیعی در ایران 
 UN( پایه گذاری نمایند. ه��دف اصلی این کارگروه
 Inter Agency Disaster Management
Team( ، شناخت روشهای مناسب، ایجاد حساسیت 

و نهادینه کردن روش های تجربه ش��ده و استاندارد 
بین المللی در مقوله مقابله با بالیا می باشد. نهادینه 
کردن این روش های تجربه شده می تواند صرفه های 
اقتصادی و انس��انی فراوانی در ای��ن زمینه به ارمغان 
بیاورد چرا که عموما منابع مالی و انسانی وجود دارد 

اما راهکرد نهادینه شده و استانداردی برای تخصی 
بهینه این منابع در شرایط بحرانی وجود نداشته است.

کارگروه مقابله با بالیا ) زیر مجموعه کمیته اجتماعی( 
در شورای بازرگانی ایرانیان دبی از دو سال قبل ایجاد 
و فعالیت خود را در این زمینه گس��ترش داده است. 
یکی از اقدامات مهم این کارگروه رایزنی با تمام دست 
ای ش��ورا در تهیه  ان��درکاران در داخل ایران و با اع

برنام��ه مقابله با بالیا با اس��تفاده از روش��های جامعه 
محور می باشد. 

 اخیرا کارگروه س��ازمان ملل از اقدام ش��ورا در جهت 
تروی و اجرایی کردن الگوی مش��ارکتی برای مقابله 
با بالیا اس��تقبال کرده اس��ت و از شورا برای پیوستن 
به کارگروه س��ازمان ملل  به عنوان اولین 
نهاد غیر سازمان ملل دعوت به عمل آورده 
است. انتظار می رود که برنامه ای که شورا 
با همکاری همه دست اندرکاران اصلی من 
جمله نهاد های دولتی و س��ازمانهای بین 
المللی در دس��ت دارد، منج��ر به افزایش 
آگاهی بین سازمانها، استانداری، شرکتهای 
خصوصی و دولت��ی و جامعه خیرین ایران 
نین ب��رای نهادینه کردن  این  گردد. هم
روش��های جامعه محور که در س��طح بین 
المللی برای مقابله با بالیا به کار می رود در 
قالب یک برنامه جامع ملی مدیریت بالیای 
طبیعی می بایس��ت برنامه ریزی های الزم 

آغاز گردد.
یک��ی از اولین اقدامات برنامه ریزی ش��ده 
اجرای س��میناری ب��ا همکاری دانش��گاه 
علوم پزش��کی تهران و دانش��کده سالمت 
عمومی می باش��د. در این س��مینار مقرر شده است 
که از نمایندگان استانهای ایران، شورا ، دستگاه های 
دولتی و دیگر دست اندرکار دعوت به عمل آید. یکی 
از مهمترین نقشهای ش��ورا دراین برنامه، شناخت و 
تعمیم منابع برای مش��ارکت یکی از برجس��ته ترین 
کارشناسان بین المللی که  دانش و تجربه زیادی در 

این زمینه دارد، می باشد. 

در خواست مالقاتی از سوی هیات تجاری ارشد شورای بازرگانی کشور مالزی 
ای هیات مدیره شورا به دبیرخانه  )Malaysia Trade Center(  با یکی از اع
2 ام آگوس��ت، معاون شورای تجارت مالزی  ش��ورا ارس��ال گردید و در تاری 
همراه با مدیر بازریابی ارش��د و کمیسیونر تجاری مرکز تجاری مالزی در دبی، 
ور یافتند. در این جلسه آقای سید عبد حمید، معاون شورای  به دفتر شورا ح
تج��ارت مالزی از تاری تجارت مالزی با ایران و اینکه چقدر بازرگانان مالزیایی 
خواستار ادامه و گسترش روابط تجاری با ایرانیان در دبی و ایران هستند، سخن 
نین وزیر تجارت مالزی در سفر سه روزه خود به دبی برای شرکت  گفتند. هم
در بنیاد انجمن اقتصادی جهان اسالم که در ماه اکتبر در مدینه جمیرا برگزار 
خواهد شد، خواستار دیدار اختصاصی با بازرگانان ایرانی در دبی شده اند. بدین 
ای شورای  منظور  از س��وی ش��ورای بازگانی مالزی در دبی، از تعدادی از اع
بازرگانی ایرانیان دبی فعال در صنایع مختلف بازرگانی و خدماتی، برای دیدار با 
وزیر تجارت مالزی دعوت به عمل خواهد آمد که متعاقبا برنامه این دعوت برای 

ای شورای بازرگانی ایرانیان دبی ارسال خواهد شد. اع

ی در دب ا ار  ا ار   ا ن با 

ا ا   در ای ا یای   ی ب ی ه  را در  ی 
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ا اه ر ای  را ب ار  ان ا

در بیس��ت و س��وم ماه ج��والی ) بیس��ت و پنجم 
ان( مطابق هر س��ال، شورای بازرگانی ایرانیان  رم
دب��ی، میهمانی افط��اری در باش��گاه ایرانیان دبی 
برگزار کرد. عالوه بر اینکه میهمانی افطار در باشگاه 
ان های ایران را  ایران��ی حال و هوای خاص ماه رم
تجدید خاطر میکند، ای��ن میهمانی بهانه بود برای 
ا و دوس��تان شورا که در تابستان  تجدید دیدار اع
در دبی هستند و به تعطیالت تابستانی نرفته اند. 

ا و  در ای��ن میهمانی، ش��ورا میزبان 73 نف��ر از اع
نین  دیگر دوس��تان ش��ورای بازرگانی ب��ود و هم
جن��اب آقای دکتر فیاض س��فیر محت��رم ایران در 
ام��ارات همراه با سرکنس��ول محت��رم جناب آقای 
بهرامی و تیم همراهشان از سرکنسول گری در این 

ور یافتند. میهمانی ح

شورا



info@ibc.aewww.ibc.ae9

۱۳
۹۳

ه  
رما

مه
م، 

دو
ره 

شما
م، 

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
2  

     
Se

pt
em

be
r   

   2
01

4



www.ibc.aeinfo@ibc.ae

 

10

۱۳
۹۳

ه  
رما

مه
م، 

دو
ره 

شما
م، 

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
2  

     
Se

pt
em

be
r   

   2
01

4

اگر چه امروزه ش��رکت ها بیش از گذش��ته به نقش 
و حساسیت موضوع پایداری و  مسوولیت اجتماعی 
نان این  در موفقیت بلند مدت پی برده اند ، اما هم
موضوعات در س��طح هیات مدی��ره مورد توجه الزم 
ق��رار نمی گیرد. این مقاله ب��ا تمرکز بر موقعیت ها 
و تهدیدهایی ک��ه از موضوعات محیطی و اجتماعی 
ایجاد می شود، ش��رکت نایک را بعنوان مورد کاوی 
بررس��ی می کند. ش��رکت نایک ک��ه تلف صحیح 
آن به صورت نایکی میباش��د با ارزش��ی معادل  
میلی��ارد دالر و بکار گی��ری بیش از 44000 نیروی 
کار در سراس��ر دنیا، یکی از چند ش��رکت بزر در 
زمینه تولید البس��ه و پوش��اک، لوازم و ابزار ورزشی 
محس��وب میگردد. تا قبل از س��ال  2000 ، شرکت 
نای��ک همواره م��ورد انتق��اد جدی فع��االن حقوق 
کارگری قرار داش��ت که ادعا می کردند این شرکت 
با سو استفاده از نیروی کار و اضافه کار اجباری در 
کارخان��ه های پیمانکاران و تامین کنندگان خود در 
کشورهای آسیایی،  از پرداخت حداقل حقوق و مزایا 
به کارگ��ران خودداری می کند. با تش��کیل کمیته 
مستقل مس��وولیت اجتماعی در سال 2001 که بر 
تمامی موضوع��ات مرتبط بر پایداری و مس��وولیت 
اجتماعی نظارت می کرد، ش��رکت نایک توانست به 
نگرانی روز افزون درباره ی کس��ب و کار خود پایان 
داده و ب��ا اس��تفاده از 5 مزیتی که این کمیته ایجاد 
می کرد به یکی از پیش��گامان در مسائل اجتماعی و 
زیست محیطی تبدیل ش��د. مرور جداگانه ی نقش 
این کمیته دالیل این موفقیت را مشخ می کند.

 
مطالع�ات نش�ان میده�د ک�ه کمت�ر 
از 10 درص�د ش�رکتهای س�هامی در 
آمریکا کمیت�ه ی مس�تقلی دارند که 
ب�ه مس�وولیت اجتماع�ی و پای�داری 

اختصاص یافته باشد.

بعنوان منبع دانش و تخصص: واقعیت این اس��ت 
که مدیران ارشد معموال به دنبال انتخاب دستیاران 
و همکارانی هس��تند ک��ه دارای تخص�� و روابط 
اجتماعی خوب باش��ند و در این انتخاب موضوعات 
مربوط به مس��وولیت اجتماعی و پایداری را در نظر 
نمی گیرند. شاید بتوان گفت شرکت نایک و رییس 
 )Phil Knight( هی��ات مدیره آن آقای فی��ل نایت
1 خانم جیل  خوش ش��انس بودند که در سال 7
کرکانوی  )Jill Ker Conway( را به دلیل تخص 
او درمورد مس��ائل مرب��وط به زن��ان و درک وی از 
دیدگاه دانشجویان استخدام کردند. کانوی با دانش 
گس��ترده ی خود در محیط دانش��گاهی و تخص 

ه ، بخوبی به مس��ایل مربوط به  و مه��ارت ه��ای وی
سابقه کار، شبکه های ارتباطی و اعتراضات کارگری 
رس��یدگی کرد و با آگاهی و نکته س��نجی در سال  
2001، پیشنهاد ایجاد کمیته ی مستقل  مسوولیت 
اجتماعی را در س��طح هیات مدی��ره مطر نمود تا 
به این وس��یله هیات مدیره را در طیف وس��یعی از 
موضوع��ات دیگری که ت��ا آن زمان به آنها بی توجه 
بود  از جمله  مس��ائل محیط��ی و اجتماعی درگیر 
ور  نماید. با تش��کیل کمیته و اص��رار کانوی بر ح
رییس هی��ات مدیره در جلس��ات، کمیته ی جدید 
نه تنها به حاش��یه رانده نشد بلکه توانست با برنامه 
ری��زی و تش��خی موضوعات کلیدی که  ش��رکت  
نای��ک ممکن بود ب��ا آنها مواجه ش��ود، زمینه های 
دانش و تجربه ای را آش��کار س��ازد ک��ه ارزش ارائه 
و مطر ش��دن در کمیته را داش��ته باشند. ترکیب 
ای این کمیته که از یک رییس  هوش��مندانه ی اع
دانشگاه با تجربه ی طوالنی در علوم زیست محیطی، 
یک مربی بس��کتبال بازنشس��ته، یک مدیر اجرایی 
متبحر در نوآوری، یک مدیر رسانه ایی و یک حقوق 
��ور در هیات مدیره نایک  دان با 4 دهه س��ابقه ح
ای کمیته  تش��کیل ش��ده بود موجب ش��د که  اع
ینفعان و استانداردهای  درک درس��تی از انتظارات 
هن  حاکم بر ش��رکت داشته باشند و در عین حال 
خود را نس��بت به دریافت ایده های جدید و نوآوری 

باز نگه دارند.
 

بعنوان هدایت کننده ی پاس�خگویی: نظارت بر 

انتشار اولین گزارش مسوولیت پذیری اجتماعی یکی 
از وظایف اولیه این کمیته ی تازه تاسیس بود. عالوه 
بر ای��ن وظیفه که بصورت مس��تمر ادامه پیدا کرد،  
کمیته به توس��عه مس��وولیت پذیری و پاسخگویی 
از طری��ق طیف وس��یعی از فعالیتها می پرداخت به 
این ترتیب که نیمی از جلس��ات دو ساعته کمیته ) 
کمیته در هماهنگی با جلسات هیات مدیره سالی 5 
جلسه تشکیل می داد( به بررسی پیشرفت شرکت و 
کارخانه های پیمانکار در دستیابی به  اهداف توسعه 
پای��دار مطابق با اس��تانداردهای بهداش��تی،  ایمنی 
و محیط��ی نایک صرف می ش��د. بح�� ها  در این 
زمینه بیش��تر بر روندها در عملکرد تمرکز داشت نه 
بر ممیزی اقدامات. برای ارزیابی و پیگیری عملکرد، 
کمیت��ه متکی بود به اطالعات تولید ش��ده توس��ط 
تیم مدیریتی که از سیس��تم رتبه بندی کارخانه ی  
نایک استفاده می کرد و این شامل روشهای مختلف 
ان��دازه گیری کار و عملکرد زیس��تمحیطی به عالوه 
اقدامات سنتی مانند ارزیابی کیفیت محصول، هزینه 
و تحویل می ش��د.  در هر جلس��ه کمیته به بررسی 
رتب��ه فعلی، تخمین روند در ط��ول زمان و در همه 
مناطق پرداخته،  مس��ائل مهم را تش��خی داده و 
ور رییس  فرصتهای پیشرفت را شناسایی میکرد. ح
هیات مدیره و یا مدیرعامل موجب تعامل مس��تقیم 
با تصمیم گیرندگان می ش��د و شاید مهمترین نقطه 
قوت کمیته مالقات مستمر با مدیران اجرایی قسمتها 
و مناط��ق مختلف ش��رکت نایک بود ک��ه در نهایت 

موجب تقویت پاسخگویی شد. 

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

ی  نای ا رد 
ا مدیر ایدار در  و  ر مو

مدیریت
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4 بعن�وان  ی�ک کمیت�ه ی موش�کاف و منتق�د 
س�ازنده: دامنه موضوعات مسوولیت اجتماعی که 
نایک یا هر شرکت دیگر ی ممکن است با آن مواجه 
یده است و تنها با بررسی  شود بس��یار متنوع و پی
موش��کافانه و  پرسیدن سواالت روشنگرانه، ارائه راه 
حل های و چشم اندازها متنوع و حتی پیشنهادهای 
عجیب و جایگزین، کمیته میتوانست رویکرد هیات 
مدیره و تفکر آنها را  به چالش کشیده و آن را بهبود 
200  دو پیمانکار در  بخشد. بعنوان مثال در سال 
1 کارگر را بدون اطالع قبلی  کش��ور هندوراس 00
و ب��دون پرداخت  حدود 2 میلیون دالر دس��تمزد 
قانون��ی آنها اخراج کردند. گرچه ش��رکت  نایک به 
لح��ا قانونی وظیفه ایی نداش��ت  اما کمیته برای 
حل این مش��کل به دنب��ال راه حلهایی ب��ود که از 
طرفی با کمک به کارگران اخراج شده اعتراضات را 
فرونشاند و از طرف دیگر این تصور میان پیمانکاران 
ایجاد نشود که هرگاه آنها به تعهداتشان عمل نکنند 
نایک آنرا جبران میس��ازد. در نهایت کمیته تصمیم 
گرف��ت که ب��ا ایجاد ی��ک س��اختار نوآورانه موضع 
گیری نایک را نس��بت به ش��رایط پیش آمده تغییر 
ده��د به این ترتیب که دولت هن��دوراس غرامت را 
پرداخت نماید و در ازای آن شرکت نایک صندوقی 
1 میلی��ون دالر ب��رای حمایت از  ب��ا موج��ودی 5
کارگران اخراج شده در حوزه ی سالمت و بهداشت 
و آموزش های حرفه ایی تاسیس کند. البته جایگاه 
کمیته به عنوان یک مجموعه ی موش��کاف و منتقد 
سازنده در شرکت به همان اندازه که متکی بر دانش 
ای آن اس��ت به نگ��رش متمایز آن نیز  و تجربه اع
و کمیته چهار نفر آنها  وابسته اس��ت. از هر پن ع
ال  مدیران مس��تقلی هس��تند که دیدگاه شخ 
را با وف��اداری، مراقبت و حف اطالع��ات محرمانه 
که الزمه امانتداری ش��غلی اس��ت ترکیب کرده اند. 
��ای کمیته م��ی توانند با در  و ب��ه ای��ن ترتیب اع
نظر گرفتن دیدگاه ها و منافع ش��رکت و همینطور 
مالحظ��ات محیطی و اجتماع��ی خارجی با چالش 
یر قرار می دهد  های��ی که منافع عمومی را تحت تا

بخوبی تعامل نمایند. 

اجتماعی  کمیته مس�تقل مس�وولیت 
موجب  تمرکز بیش�تر و توجه مستمر 
هی�ات مدیره به موض�وع پایداری می 

شود.

بعنوان محرک  نوآوری: یکی از نقش��ه ای جالب 
کمیته مسوولیت اجتماعی نایک تشویق و پشتیبانی 
از نوآوری بخصوص نوآوری هایی اس��ت که نه تنها 
منجر ب��ه بهبود تدریجی عملیات می ش��وند  بلکه 
بطور اساسی  یک الگوی کسب وکار پایدارتر بوجود 
می آورند. این بدان معناست که الگوی جدید کسب 
کار بتواند حتی در مواجهه با تغییرات کالن زیس��ت 
محیط��ی از جمل��ه کمب��ود منابع، تغیی��رات آب و 
هوایی و جابجایی بافت جمعیت  به رشد و موفقیت 
خود ادامه دهد. در س��ال های اول تشکیل، کمیته 

مس��وولیت اجتماعی بیش��تر بر نقش مشاوره ایی و 
نظارتی برای بهبود استانداردهای سالمتی، ایمنی و 
زیس��ت محیطی و همینطور  مهار بحران  و واکنش 
در براب��ر حواد پیش بینی نش��ده تمرکز داش��ت. 
ام��روز ای��ن کمیته با حف�� این نقش زم��ان قابل 
توجه��ی را به پرورش خالقیت و نوآوری با توس��عه 
محص��ول، بهبود زنجیره تولید و توزیع، اس��تفاده از 
مواد اولیه دوستدار طبیعت و دیگر طر های آینده 
نگر اختصاص میدهد و بعنوان یک تیم رهبری عالی 
در تالش برای یافتن نوآوریهای تحول آفرینی است 
که میتواند رش��د پایدار و سودآوری بیشتر را منجر 
ش��ود. بعنوان مثال کمیته در سال 2012  پیشنهاد 
سرمایه گذاری راهبردی بر روی فناوری جدیدی از 
فرآیند رنگرزی که توس��ط یک شرکت تازه تاسیس 
هلندی ابداع ش��ده بود را مورد تایی��د و توجه قرار 
داد. درای��ن فناوری که رنگرزی دی اکس��ید کربن 
DyeCoo نامیده می شود،  فرآیند رنگرزی پلی استر 
با اس��تفاده از CO2 بازیافت شده بدون مصرف آب 
انجام می ش��ود. در ای��ن روش عالوه بر اینکه 12 تا 
1 گال��ن آب تقریبا در هر نیم کیلو پارچه نس��بت 
به روش س��نتی رنگرزی صرفه جویی میشود، ورود 
آالیندههای ش��یمیایی حذف ش��ده و موجب صرفه 
جویی در انرژی و کاهش زمان رنگرزی به نصف نیز 
میشود و در نهایت محصول باکیفیت تری نیز تولید 
خواهد شد.  اما چالش اصلی این بود که این فناوری 
به لحا هزینه بهیچ وجه  قابل رقابت و مقایس��ه با 
روش س��نتی نمی توانست باش��د اما مدیریت ارشد 
ش��رکت نایک ب��ا نظرخواهی از کمیته مس��وولیت 
اجتماع��ی تصمیم گرفت که با س��رمایه گذاری در 
ش��رکت هلندی، امکان توس��عه و تجاری شدن این 
فن��اوری را فراهم نماید و در نهایت در اواخر 2013 
شرکت نایک با یک پیمانکار در تایوان برای سرمایه 
گ��ذاری و بکارگیری این فناوری به توافق رس��ید و 

کارخانه ایی به این منظور افتتا شد. 

 بعنوان منبعی برای تمام اعضای هیات مدیره: 
ش��اید مهمترین کارکرد کمیته مسوولیت اجتماعی 
در نایک محافظ��ت از دیدگاه بلندمدت می باش��د 
بطوریکه این کمیت��ه یک تعادلی بین دیدگاه کوتاه 
مدت س��ود آوری که در نتیجه فش��ارهای ناشی از 
اهداف کوتاه مدت و جریان بی وقفه از مس��ائلی که 
نیازمند توجه فوری است با عملکرد و سالمت آینده 
ش��رکت برقرار می کند. مسایلی مانند تغییرات آب 
و هوا، آلودگی محیط��ی، نحوه پرداخت به کارگران 
ش��اغل در کارخان��ه ه��ای پیمان��کار و میلیون ها 
شهروند کش��ورهای مختلف که در زنجیره تامین و 
یر فعالیت های آن قرار  توزیع شرکت نایک تحت تا
نین نسل آینده مدیران که ممکن  می گیرند و هم
اس��ت در آینده با کمبود منابع حیاتی مواجه شوند 
کدام رابطه ی مستقیمی با سودآوری و موفقیت  هی
ش��رکت در کوتاه مدت ندارند. مروری بر نظرسنجی 
س��االنه توس��ط انجمن ملی مدیران طی دهه اخیر 
نشان میدهد که مسائل مربوط به مسوولیت پذیری 
اجتماع��ی در پایین ترین اولویته��ای هیات مدیره 
قرار میگیرد. اما تجربه نایک نشان داد که طر این 
مس��ایل بعد از تشکیل کمیته مسوولیت اجتماعی ، 
بطور منظم در دس��تور کار هی��ات مدیره نایک قرار 
گرفت بطوریکه گزارش��ات منظم این کمیته تمرکز 
بیش��تر و توجه مس��تمر هیات مدیره به موضوعات 
مس��وولیت اجتماعی را به چالش کشید و در نهایت  
درک عمی��ق تر و ح��س جدیدی را ب��رای اولویت 
ا ایجاد کرد و  دادن به این مسایل در تک تک  اع
بنابراین با تامین منابع و بودجه الزم ، شرکت نایک 
به یکی از پیش��گامان در مسائل اجتماعی و زیست 

محیطی تبدیل گردید. 

منبع: نش��ریه بررسی های بازرگانی هاروارد در ماه 
جوالی  اگوست سال 2014 
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این روزها ش��عارهای شهرداری در ش��هر و اخبار و 
اطالعات در س��ر تیتر روزنامه ها تغییر کرده اس��ت  
تیترهائ��ی از این قبیل بس��یار زی��اد و نزدیک بهم 

فراوان است.

تابلوهای ش�هرداری: زمین برای اینهمه زباله جا 
ندارد.

همش�هری: آب دش��ت های ای��ران در حد بحران 
هستند.

روزنامه ها: س��دهای تهران فقط برای 30 روز آب 
دارد.

روزنامه ها: مصرف ب��رق ایران باندازه بودجه ایران 
است.

آمارها حکایت از شاخ های بسیار پائین ایران در 
میان کش��ورهای جهان در مصرف و اس��راف و سو 
مدیری��ت نظیر مص��رف دارو ، انرژی ، م��واد اولیه ، 
حواد جاده ای و غیره و رتبه های آخر در مواردی 
ای اقتصادی،  نظیر کس��ب و کار، بوروکراس��ی ، ف

سالمت و غیره نامبرده می شود. 

همه موارد فوق نش��ان از آن دارد که در هر  صورت 
ادامه وضع موجود تقریبا غیرممکن است و باید چاره ای 

اندیشید.

اگر بتوان خیلی از موارد منفی را با پول نفت جبران 
کرد، قطعا مس��اله آب را حداق��ل و براحتی با نفت 
نمی توان حل کرد . حتی اگر بتوان با پول نفت، آب 

خرید و یا آب را شیرین کرد . در هر صورت تغییر در 
فرهن تولید و مصرف و یا همان مهندسی فرهن 

آب الزم است. 

بای��د باور کنیم در کش��وری زندگی م��ی کنیم که 
با هم��ه فراوانی نفت و منابع طبیع��ی، اما به دالیل 
گوناگون نظیرقلت بارندگی، رشد جمعیت، باال رفتن 
توقع��ات و انتظ��ارات و تغیی��ر در فرهن مصرف و 
نیروی کاری، اساسا با مشکالت فراوانی بخصوص در 

در آب روبرو هستیم. 

بن��ا به اهمی��ت آب در این ایام، این ج��ا به این امر 
توجه می کنیم و پاره ای راه حل ها  را بررس��ی می 

کنیم و موارد مهم آن را تذکر می دهیم . 

س�ابقه: مس��اله و مش��کل تامین آب تنه��ا مربوط 
به زمان حاضر نیس��ت، بلکه از زم��ان دیرین تامین 
آب و مص��رف آن در ایران زمین بس��یار مورد توجه 
بوده است . 2500س��ال پیش وقتی آریاها به ایران 
آمدند و جمعیت زیاد ش��د ، چش��مه های طبیعی و 
چاهه��ا تامین کننده همه نیازه��ا نبودند، لذا قنات 
را ابداع کردند و این ش��یوه در دنیا به روش آبیاری 
پارسی معروف است. در عهد تیموریان، مساله تونل 
کوهرن و آوردن آب سرچش��مه های بختیاری به 
اصفه��ان پروژه مهمی بود که ش��اید برای اولین بار 
ش��کل بین المللی گرفت. در عه��د قاجار تامین آب 
ته��ران به همه قنواتی که داش��ت، اهمیت پیدا کرد 
و فکر احدا س��د ک��رج ) امیرکبیر( بوجود آمد که 
بانی این فکر ش��خ امیرکبیر بود . مثل معروف " 

اگر برای من آب ن��دارد برای تو نان دارد " بازمانده 
از دوران میرزاآغاس��ی صدراعظم است که خطاب به 

مقنی معترض خود گفت. 

سمنانی ها افراد حفار قنات را "کمش " می گفتند و 
حفاری و احدا قنات یک حرفه مهم تلقی می شد. 
آقای دکتر علی ش��مس اردکان��ی که مردی مهم از 
دل کویر یزد است ، می گوید در نوجوانی، تابستانها 
به اس��تان یزد می رفتم و نزد عم��ه ام بودم . وقتی 
عمه ام مرا برای آوردن آب از انبار آب می فرس��تاد، 
می گفت : علیوک  مواظب باش اگر آب روی ری ها 
بریزد، دیگر نمی توان آنرا جمع کرد . تا قبل از لوله 
کش��ی آب در تهران و شیراز ، مردم دو سیستم آب 
داش��تند، آب قنوات و جویه��ا که به آب انبار ریخته 
می ش��د و می��رآب ش��خ مهمی بود ک��ه برنامه 
پرکردن آب انبارها را داش��ت . برای آب ش��رب نیز 
از ی��ک قناب مه��م و پاکیزه آب را در بش��که ها و 
توس��ط اسب و درش��که ، قاطر به درب منازل و در 
کوزه ها توزیع می ش��د. ای��ن آب در تهران به " آب 
ش��اه " معروف بود وتوس��ط 150 درشکه توزیع می 
شد.  در شمیرانات هم آب، با مشک به خانه ها برده 
می ش��د .هم اکنون در جنوب خراسان از آب قنات 
برای شرب استفاده می شود . از زمانی که سد کرج 
احدا شد ، کلیه سیستم های تامین آب در تهران 
ورشکس��ت و این باور بوجود آمد که می توان برای 
همیشه با یک سیستم آب لوله کشی کلیه نیازهای 

شرب و شستشو و آبیاری و آبداری را اداره کرد . 
در ش��هرها و روس��تاها ، با اجرای سیستم های آب 
لوله کش��ی و تغییر در سیستم آب شرب ، استحمام 
، شستشو و لزوم توسعه زمین های کشاورزی و عدم 

نویسنده: مهندس علی اصغر حمزه گودرزی، رئیس انجمن مالت خشک آماده و مدیر عامل شرکت سیمان فرآوران گرمسار

ر ن   ن    در 

مدیریت
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4 تغییر در سیس��تم های آبیاری، امروز وضع بس��یار 
بحرانی در دش��تها بوجود آمده اس��ت،  بطوری که 
بسیاری از باغات و مزارع خشک و مردم روستاها به 

شهرها کو کرده اند. 
این امر تقریبا در تمام سیس��تم های زندگی ، نظیر 
حمل و نقل، تامین انرژی، س��اختمان سازی، کار و 
کسب و غیره بوجود آمده است . فرضا در کشور کم 
آبی چون ایران با ورود کارخانجات س��یمان و فوالد 
و توسعه شهرسازی و ساختمان سازی باع گردید 
تا آب الزم برای ساخت بتن و مالت حدود 10 برابر 
اروپا باش��د که خودش��ان و علیرغم دارا بودن منابع 

 )Dry mortar( خوب آبی ،  از مالت های خشک
اس��تفاده می کنند و مصرف آب و سیمان و فوالد را 

بشدت کاهش داده اند.  

همه این مس��ایل گویای آنست که باید بطور جدی 
در کلیه  سیستم های مهندسی فرهن جدیدی را 
حاکم کرد و قطعا فرهن جدید می تواندبه بسیاری 
از تنگناهای ما جواب دهد . ش��اید شروع این کار از 

فرهن مهندسی آب باشد. 

در زیر پاره ای از موارد ایجاد سیستم های جدید در 
کر کرد.  فرهن مهندسی آب را می توان 

1- در ساختمان سازی 
بای��د روش موجود تولید و عرضه و مصرف س��یمان 
و س��نگدانه و فوالد را کنار گذاش��ت.  م��ی توان با 
اس��تفاده از مال ت های خشک ، مصرف آب را بهینه 
کرد . در حال حاضر در کش��ور، س��الیانه حدود یک 
میلی��ارد تن ان��واع مصالح س��اختمانی معدنی نظیر 
سیمان، شن، ماس��ه، آهک و گچ مصرف می شود . 

بنظر میرسد این حجم از تولید و با روش موجود به 
5 میلی��ارد مترمکعب آب نیاز دارد واگر  حدود 10
آب الزم برای خنک کردن ساختمانها در زمان بهره 
برداری  را هم ب��ه آن اضافه کنیم ، احتماال مصرف 

آب از 10 میلیارد مترمکعب در سال می گذرد. 

 )Dry mortar( مزایای اس��تفاده از مالت خش��ک
تنه��ا به مقوله آب تمام نمی ش��ود، بلکه مزایای آن 
کل محیط زیس��ت ، س��بک شدن س��ازه و کاهش 
مصرف بتن ، بهبود حمل و نقل، زلزله ، شهرس��ازی 
، نیروی انس��انی ، دوام سازه ها، بافت های فرسوده 

یر مهمی بر  و غیره را در بر می گیرد. این مس��اله تا
آلودگی هوا وکاهش برداشت از طبیعت و غیره دارد 

که نیازمند توجه کامال مستقل است. 

نگاهی به دریاچه ارومیه بیاندازید . در سالهای قبل، چند 
کارخانه در کنار این دریاچه کار می کرد و االن چند 
کارخان��ه کار می کنن��د . اینها هم آب را می بلعندو 
هم هوا را گرم می کنند و هم جاده ها را انباش��ته 

می کنند و من علیهذا.

در جدول باال مقایس��ه اولیه و سرانگش��تی عرفی از 
مصرف و کارکرد مالت خشک و مالت سازی موجود 
برای 100 مترمربع پالستر کاری مالحظه می شود. در 
این جدول فقط به لحا کیفی توجه ش��ده و اگر به 
موارد مهندس��ی و پائین بودن سطح و کیفیت اجرا 
نیز توجه شود، مقایسه بسی متفاوت تر است. فرضا 
وقتی می توان با 5 3 میلیمتر چسب کاشی، اجرای 
5 سانتیمتر  کاش��یکاری خوب نمود، چرا باید با 10

مالت دوغابی مصرف نمود 
اگر آب الزم برای تولید س��یمان و انرژی برای تولید 

سیمان وش��ن و ماسه ، س��وخت تانکر وکامیونهای 
حم��ل و مصرف ف��والد و غیره را هم ب��ه آن اضافه 
کنیم ، تفاوت مصرف آب باز هم بیشتر خواهد شد . 

احتماال تفاوت مصرف آب به 20برابر میرسد.

کر اس��ت که اصوال مالت س��ازی کنونی ،  ش��ایان 
روش سنتی ایرانیان نبوده است و روشی است که از 
اروپ��ا به ایران صادر و اروپائیان روش ما را که تولید 
مالت آماده ) ساروج ( بودند گرفتند و توسعه دادند. 
ولی متاس��فانه ما در همان مالت ماس��ه و س��یمان 
100 س��ال قبلی که از اروپ��ا گرفتیم ، در جازدیم و 

نتیجه همین است که مالحظه می کنیم . 

فرضا اصول روش ش��ات کری��ت کردن بتن که یکی 
از روش��های کارآمد مصرف بتن است را اروپائیان از 
بناهای ما گرفتند و آنرا علمی و مهندسی کردند اما 
در ایران چندان رای نیست و یا بروش اختالط ماسه 
و سیمان بطور بدوی انجام میشود که نتیجه آن هدر 

رفت مصالح و ناکارآمدی آنست.

2-ایجاد سیستم آب شرب مستقل در منازل 
می توان با تفکیک آب ش��رب منازل از کل سیستم 
تامی��ن آب ، ابتدا نگرانی از س��المت مردم وایمنی 
اجتماعی را تامین نمود. برای این منظور می توان با 
نصب یک مخزن آب پالستیکی در پائین ترین نقطه 
) زیرزمی��ن ( منازل و آپارتمانه��ا و اجرای یک لوله 
ال ها ، آب شرب  کشی ساده به آشپزخانه ها و یخ
را تامی��ن نم��ود . آب این مناب��ع از طریق تانکرآب 
ه که س��الها قبل ب��رای تامین  بهداش��تی نظیر آن

گازوئیل رای بود ، تامین می گردد.
ایجاد این سیس��تم، باع اش��تغال، کنترل کیفیت 

جدول مقایسه آب و هوا و دوسیستم مالت سازی

0 010 m 100 m2 2000 kg m3 2000
2000 0 20 400

0 m03 100 m2 2000 1kg m3 7200 اتالف 2
kg7200   0 25 1 00

kg400  0 4 1 0)4 0 w c( 
2400 0 1 240

7200 0 1 lit 720 Lit
7200  0 5 lit 3 00 Lit 
 0  10 0  ) 0  w c(   
1 00 
000  0 1 00

)10 0 00( 0 1#200

2400000

مورد
با روش سنتی مالت سازی، ضخامت با مالت خشک – ضخامت 10 میلیمترپالسترکاری 

30 میلیمتر

الف( مواد الزم 
سیمان کیلوگرم 1 ماسه کیلوگر   2

جمع مواد اولیه                  کیلوگرم

ب( آب مورد نیاز

1 آب شستن ماسه                   لیتر
2 آب همراه ماسه                    لیتر
3 آب مالت سازی                    لیتر
4 آب عمل آوری                      لیتر
5 هدر رفت آب در مالت سازی    لیتر

6500 لیتر 400 لیترجمع آب مورد نیاز 
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آب، تامین س��المت مردم ،  آزاد کردن کل  سیستم 
موجود تامی��ن آب، کاهش هزینه تامین آب موجود 

می گردد. 

3- استفاده مجدد از آب مصرفی در منازل
در حال حاضر آب از طریق سیستم لوله کشی یکبار 
مصرف است وهمه آب پس از مصرف به فاضالب می 
رود . م��ی توان با اح��دا و نصب یک منبع آب در 
زیرزمین و ی��ا در واحدهای  آپارتمانی ، آب مصرف 
ش��ده در دستش��وئی ها  و حمام ها را که فاقد مواد 
جامد و چوب اس��ت ، به آن متصل و آب آنرا مجددا 

برای فالش تانک ها استفاده نمود. 

ب��ا ای��ن کار ، عمال نیم��ی از آب مصرف��ی واحدها،  
مجددا مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه ومی توان با یک 
ه ها اس��تفاده  تصفیه س��اده آن را برای آبیاری باغ
نم��ود. ای��ن کار موجب به��ره وری 50% در مصرف 

آب می گردد.

4- آموزش فرهنگ مصرف آب
متاس��فانه و علیرغم تاکید فرهن دین اس��الم در 
گون��ه آم��وزش آکادمیک و حرفه  مص��رف آب، هی
ای و سیس��تماتیک در مصرف آب وجود ندارد.  فی 
المثل برای یک وضو گرفتن که می توان آنرا با س��ه 
مش��ت انجام داد ، گاه تا حدود 20 لیتر آب مصرف 
می شود. برای شستن یک لیوان آب با حجم حدود 
20CC گاه���������ی چن��د لیت��ر آب مصرف می 
شود.  برای شستن و نظافت منازل ، دفاترو سرویس 
ها آبیاری درختان  و غیره صدها نکته وجود دارد که 
متاسفانه در ایران کمتر رای است.الزمست آموزش 
علمی و عملی مصرف آب از دبستان تا دانشگاه ادامه 

داشته باشد.  

5- سیستم های آبیاری
قطعا بدون حاکمی��ت یک فرهن غنی مصرف آب 
که چند مورد آن در باال گفت������ه شده ، نمی توان 

ش��اهد ایجاد و تروی سیستم های نوین آبیاری در 
% آب کشور  کشاورزی بود . در حال حاضر حدود 0

در مزارع و بعلت آبیاری غرقابی به در میرود. 

در چند س��ال اخیر و با توهم احدا افراطی س��دها 
خیره س��ازی آب، سدس��ازی بی رویه انجام شد  در 
که متاس��فانه امروز نتیجه برعکس داده است .شرط 
اول آن فرهن غنی بهینه سازی مصرف آب هست .  
امروزه بیش��تر بر بهره برداری آب و زمین تاکید می 
ش��ود و نه به سد سازی و توس��عه زمین کشاورزی، 
می توان باپرداخت وام کم بهره سیستم های آبیاری 

قطره ای را توسعه داد. 

باید توجه داشت که اصوال نمی توان نظام طبیعی را 
زیاد بهم زد . بلکه باید فقط و بیش��تربه نظام انسانی 

و اجتماعی توجه نمود. 

6- تولید آب صنعتی
امروزه در کش��ور ما کارخانجات س��یمان و فوالد 
و نیروگاهه��ای حرارت��ی زیادی کار م��ی کنند . 
انرژی مصرف��ی در این واحدها ب��ا حرارت باالتر 
از 1000 درجه س��انتیگراد خارج می ش��ود، می 
توان با احدا سیس��تم آب ش��یرین کن در این 
واحدها و بخصوص در نقاطی از کش��ور که با آب 
ش��ور درگی��ر هس��تند ، آب ش��یرین را از انرژی 
مانده در س��وخت های فس��یلی ب��رای تامین آب 

اس��تفاده کرد. 

7- آب شیرین کن خورشیدی
کش��ور ما از نظر خورش��ید و روزهای آفتابی کشور 
غن��ی و پرآفتاب محس��وب می گردد . م��ی توان با 
اس��تفاده از دستگاههای آب ش��یرین خورشید ، هر 
واحد مس��کونی و یا منزل راس��ا آب ش��رب خود را 
تامین کند . این امر در جنوب کش��ور و حتی شمال 

کشور ومناطق کویری از آب چاه مقدور است . 
طبعا استفاده از آب شیرین کن خورشیدی اگر همه 

جا مقدور نباش��د ، حداقل از انرژی خورشیدی می 
توان برای روش��نائی ، انرژی منازل و غیره استفاده 

نمود. 

بنظر میرس��د از انرژی خورشیدی و برای  جابجائی 
 )SPLIT(هوا ، نظیر سیس��تم های کول��ر دوپارچه
ه��وا را خنک و بدینوس��یله مصرف آنرا در کولرهای 

آبی کاهش داد. 

8- آب مجازی
 این زمینه عبارت اس��ت از تغیی��ر نگرش در زمینه 
تولی��دات صنعتی وکش��اورزی، فی المث��ل آیا بهتر 
نیس��ت بجای اینکه ب��ا آب خود چغن��در وقند و یا 
فوالد وس��یمان تولید کنیم ، به تولید محصوالت پر 
ارزش ت��ر و کم آب برت��ر بپردازیم . ف��ی المثل آیا 
کارخانه فوالد مبارک��ه در همان بندرعباس احدا 

می شد بهتر نبود 

باید طرحها وتولیدات را این بار از نگاه " تراز مصرف 
آب " نگاه کنیم و ببینیم با آن به چه شرایط جدید 

می رسیم 

باید زندگی در ای��ران را از نگاه مصرف آب نگاه کرد، 
ش��اید آنوقت بسیاری از ش��رایط در اجرای طرحها، 

شهرسازی و روش زندگی تغییر کند. 

بیائیم  با تاس��ی از کالم عمه خانم جناب آقای دکتر 
ش��مس عزیز و همه عمه های خودمان که استادان 

صرفه جوئی بودند را در سرلوحه بگذاریم. 

" آبی که در کویر و ماس�ه زار ریخت غیرقابل 
برگشت است " 

باید چون گذشته، تمدن ایران زمین را از منظر آب 
نگاه کرد. آب یعنی الفبای آبادانی 

مدیریت
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اختراعات جالب و دوس��ت داش��تنی، همیش��ه هم 
یده نیس��تند. گاهی چنان ساده اند که فراموش  پی
میکنیم از عنوان اختراع استفاده کنیم. ممکن است 
این س��ادگی در قالب یک پنکه بدون پروانه باشد، یا 
یک دس��ت خشک کن ساده در دستشویی عمومی، 

یا حتی یک جاروبرقی ساده

جیمز دایسون )که به پاس اختراعات هوشمندانه اش 
1 در ش��هر  لق��ب Sir دریافت کرد(، در س��ال 47
نورفوک انگلس��تان به دنیا آمد. هنوز بیس��ت ساله 
ر سرطان فوت کرد. پس  نش��ده بود که پدرش در ا
از آن جیم��ز به هنرس��تان رفت و تحصیالتش را در 
نی��ن طراحی مبلمان  رش��ته طراحی داخلی و هم
ادامه داد. س��پس به مهندس��ی عالقه پی��دا کرد و 
تصمیم گرفت مهندس ش��ود، تصمیمی که مس��یر 

بسیاری را تغییر داد.

اولین اختراع جیمز در 23 س��الگی نشان داد که او 
هن او  یدگی نیس��ت و  ب��ه هیچ وجه به دنبال پی
نوآوری را در س��ادگی جستجو میکند. فرغون توپی 
، یک توپ پالستیکی دارد(  )یا فرغونی که بجای چر
اختراع ظاهرا س��اده ای بود، ولی توجه همگان را به 
خود جلب کرد و حتی شبکه تلویزیونی BBC آن را 
پوشش مفصلی داد. این فرغون جدید میتوانست در 
مس��یرهای ناهموار و خاک نرم تعادل بهتری داشته 
و به راحتی بارهای س��نگین را جابجا کند. در همان 
دوران بود که جیمز جوان سیس��تمی دیگر طراحی 
کرد: قایق چرخدار که میتوانست در آب و خشکی با 

سرعت زیادی حرکت کند.

��ه باع ش��هرت جیمز دایس��ون ش��د،  ول��ی آن
جاروبرق��ی متف��اوت او بود. جاروبرقیه��ای معمولی 
دارای کیسه جداکننده هستند که با پرشدن کیسه، 
مقدار مکش جاروبرقی کم و ضعیف میش��ود. جیمز 
تصمی��م گرفت جاروبرق��ی اختراع کند که کیس��ه 
نداشته باشد و بنابراین شدت مکش آن تغییر نکند. 
ب��رای این کار، او از سیس��تم تهویه هوای اتاق رن 
)در همان کارگاهی که فرغونها را رن میکرد( الهام 
گرفت و س��را جداسازی س��یکلونی رفت. جداساز 
س��یکلونی که معموال همان سیکلون نامیده میشود، 
در واقع یک مخروط وارونه اس��ت که مخلوط هوا و 
رات وارد آن میش��ود و شروع به چرخش داخل آن 
رات معلق از  ر نیروی گری��ز از مرکز،  میکن��د. در ا

ر وزن خود به س��مت  رات در ا هوا جدا میش��وند. 
پایین مخروط حرکت میکنند و از پایین س��یکلون 
خارج میش��وند. هوا نیز به دلیل ش��کل مخروط، به 
س��مت باال منحرف ش��ده و از باالی سیکلون خارج 
رات معلق از هوا جا ش��ده و  میش��ود. بدین ترتیب 
هر کدام مس��یر متفاوتی را طی میکنند. نمونه های 
س��یکلون را میتوان در صنایع مختلف دید، از جمله 

در کارخانه سیمان.
  

شکست، مقدمه پیروزی
جیمز تقریب��ا تمامی پس ان��داز و حقوق خودش و 
همس��رش )که معلم مدرس��ه ب��ود( را هزینه کرد و 
در انب��اری پش��ت منزلش بیش از پن�� هزار نمونه 
انواع جاروبرقی را ساخت تا به طراحی نهایی رسید. 
اگرچه اختراع جاروبرقی سیکلونی بسیار مورد توجه 
بت اختراع نماید، ولی  قرار گرفت و توانس��ت آن را 
هی��چ تولیدکننده ای حاضر به س��رمایه گذاری در 
آن نش��د. چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی حاضر 
نبودند بازار پررونق کیس��ه های مصرفی جاروبرقی 
را از دس��ت بدهند. بنابراین جیمز ب��ه ژاپن رفت و 
توسعه و فروش جاروبرقی خود را در آنجا ادامه داد. 
1 او برنده جای��زه بین المللی بهترین  در س��ال 1

طراحی سال شد. 

از آنجا که ش��رکتهای ب��زر لوازم خانگی حاضر به 
سرمایه گذاری روی این طر نشدند، جیمز تصمیم 
بت کند: شرکت دایسون.  گرفت که شرکت خود را 
سپس یک تبلی تلویزیونی برای جاروبرقی سیکلونی 
خود ساخت که در آن بجای قدرت مکش، بر جمله 

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

ا اد یک ا ب 

مدیریت
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4 کید  "با کیس��ه های جاروبرقی خداحافظی کنید" ت
ش��ده بود. در آن زمان کیسه های جاروبرقی بازاری 
به بزرگی یکصد میلیون پوند در سراس��ر انگلس��تان 
داشت. معرفی جاروبرقی سیکلونی چنان ضربه ای به 
این بازار وارد آورد که فروش کیس��ه های جاروبرقی 
به سرعت کاهش یافت. مصرف کنندگان برای خرید 
جاروبرقی س��یکلونی صف کشیدند. در سال 2005، 
جاروبرقیهای سیکلونی پرفروشترین لوازم خانگی در 
انگلستان لقب گرفت و بیشترین سهم بازار انگلستان 

و آمریکا را به خود اختصاص داد

ب��ه دنبال ای��ن موفقیت، ش��رکتهای ب��زر لوازم 
ون هوور انگلس��تان( ش��روع کردند به  خانگی )هم
تولی��د و عرضه جاروبرقیهای س��یکلونی. از آنجا که 
بت کرده بود، طی شکایتی  دایسون اختراع خود را 
از ش��رکت هوور موفق ش��د مبل پن میلیون دالر 
غرامت دریافت کند. دایس��ون قسمت عمده درآمد 
ش��رکت را در تحقیق و توسعه و طراحی محصوالت 
نین بنیاد دایسون را پایه گذاری  جدید صرف کرد. هم
کرد که اساس آن آموزش و تشویق و ترغیب جوانان 
به تفکر "متفاوت" مهندس��ی اس��ت. بنیاد دایسون، 

ا رایگان  مبدع بس��ته های آموزشی ارزانقیمت و بع
برای مدارس اس��ت. این بسته ها شامل انواع روبات، 
چر و موتور و ... هس��تند و هدف آن رشد خالقیت 
دانش آموزان است. هر ساله جایزه بین المللی جیمز 
دایسون به بهترین طر دانش آموزی تعلق میگیرد.

پنکه بدون پروانه
یک��ی از جالبترین اختراعات جیمز دایس��ون، پنکه 
بدون پروانه اس��ت که به نام پنکه دایسون شناخته 
میش��ود. حتما نمونه ه��ای آن را دیده اید: پنکه ای 
که بدون داش��تن قطعه متح��رک و بیصدا، جریان 
خوبی از باد تولید میکند. پنکه دایس��ون شاید یکی 
از س��اده ترین، جالبتری��ن و کاربردیترین اختراعات 
در س��الهای اخیر باشد. جیمز دایسون، ایده ساخت 
این پنکه را از بال هواپیما گرفت. مقطع بال هواپیما 
ر عبور از  به ش��کلی است که سرعت جریان هوا در ا
روی آن، زیاد ش��ده و بنابراین فشار هوا کم میشود. 
این کاهش فش��ار باع مکش ش��ده و هوای اطراف 
را به سمت خود میمکد که به نوبه خود یک جریان 
ه��وای القایی ایجاد میکند. با طراحی مناس��ب، این 
جریان القایی میتواند تا چندی��ن برابر جریان اولیه 

شدت داشته باشد.
 

در پنکه دایسون، یک موتور کوچک و بیصدا )معموال 
در قس��مت پایین پایه پنکه( جری��ان اولیه را تولید 
میکند. این جری��ان از روی دیواره داخلی پنکه )که 
مقطع آن به ش��کل بال هواپیماست( حرکت کرده و 
باع تولید جریان القایی تا بیش از 15 برابر جریان 
اولیه میش��ود که وزش باد مناسبی را تولید میکند. 
از این رو آن را تشدید کننده هوا نیز مینامند. پنکه 
دایسون به دلیل نداشتن پروانه متحرک، هم انرژی 
بس��یار کمتری مصرف میکند، ه��م صدای ناچیزی 
ر  تولید میکند، و هم خطر بسیار کمتری )مثال در ا

برخورد پروانه با دست( دارد.
 

دیگر اختراعات
یکی دیگر از اختراعات دایس��ون که به سرعت مورد 
توجه و استفاده قرار گرفت، دست خشک کن نسبتا 
س��اده او بود. برخالف خش��ک کنهای مرس��وم که 
جریان بزرگ��ی از هوای گرم را به بی��رون میدمند، 
خش��ککن دایس��ون فق��ط یک الی��ه بس��یار نازک 
از ه��وا را بدون آن که گرم کند، با س��رعت بس��یار 
زیاد )ح��دود 400 مایل بر س��اعت( تولید مینماید 
انیه  که باع خشک ش��دن دستها در کمتر از 10 
میش��ود. خشک کن دایس��ون از نظر مصرف انرژی 
بسیار اقتصادیتر از خش��ک کنهای معمولی است و 
عمر بس��یار بیشتری دارد. خشک کن دایسون برنده 
جایزه بهترین طراح��ی و بهترین محصول کاربردی 

در سال 2007 شد.
 

اخت��راع دیگر، موتور دیجیتال دایس��ون، یک موتور 
الکتریک��ی بس��یار پرس��رعت اس��ت که نس��بت به 
انواع دیگ��ر موتور الکتریکی، راندم��ان باالتر، اندازه 
کوچکت��ر، و صدای کمت��ری دارد و قابلیت چرخش 
با س��رعتهای بس��یار باال )بیش از ص��د هزار دور در 
دقیقه( را داراس��ت. ای��ن موتور دیجیت��ال در اکثر 

محصوالت شرکت دایسون استفاده شده است.

ماش��ین لباسش��ویی دومخزنی اخت��راع دیگری از 
دایس��ون بود. این ماشین لباسش��ویی، با دو مخزن 
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رخند، باع تولید صدا 4 که خالف جهت یکدیگر می
و حرکت کمتر و آبکش��ی س��ریعتر لباسها میشود. 
اگرچه این ماش��ین لباسش��ویی در ابتدا مورد توجه 
بازار قرار گرفت، ولی دایسون پس از یک سال تولید 
آن را متوقف کرد به این دلیل که احس��اس میکرد 

سودآوری الزم را ندارد.

  اخت��راع دیگ��ر دایس��ون ک��ه البته هن��وز وارد 
بازار نش��ده، روبات دایس��ون اس��ت که در واقع 
ش��کل کاملتر جاروبرقی دایس��ون میباش��د. اکثر 
روباته��ای رای جاروبرقی، از حس��گرهای س��اده 
برای تشخی موانع اطرافش��ان استفاده میکنند 
و معم��وال قابلی��ت تمیزکردن باالی��ی ندارند. اما 
روب��ات دایس��ون، یک روب��ات هوش��مند خانگی 
3 درجه، کل  اس��ت که با داش��تن یه دوربین 0
ای اطراف را برای جمع کردن آشغالها بررسی  ف
میکند. نرم افزار هوش��مند موجود در این روبات، 
با تجزیه و تحلیل تصاویر دوربین، بهترین مس��یر 

را برای رس��یدن به نقاط مورد نظر یافته و روبات 
را هدای��ت میکن��د.

موتور جاروبرقی این روبات، موتور دیجیتال دایسون 
اس��ت که بس��یار پرقدرت بوده و قدرت تمیزکاری 
باالی��ی دارد. جاروبرق��ی نیز از نوع س��یکلونی بوده 
و بدی��ن ترتیب روبات دایس��ون، ترکیب��ی از دیگر 
نین این روبات  اختراعات دایس��ون میباش��د. هم
قابلیت کنترل از راه دور توسط تلفنهای هوشمند را 
دارد. روبات دایسون حاصل سالها تحقیق و طراحی 
و هزینه بیش از 150 میلیون پوند اس��ت. پیشبینی 
میشود با ورود این محصول جدید به بازار، استقبال 
زی��ادی از آن ش��ود و دیگ��ر رقبا اق��دام به کاهش 

ناگهانی قیمت محصوالت خود نمایند.

طرز فکری متفاوت
سر جیمز دایسون )که اکنون 7 سال دارد( اگرچه 
ت مدیره ش��رکتی  ام��روز یک میلیاردر و رییس هی

چند ملیتی است که در هفتاد کشور هزاران کارمند 
دارد، ول��ی عالقه اصلی خود یعنی مهندس��ی را رها 
نکرده و هنوز هم مدیر مهندس��ی ش��رکت دایسون 
اس��ت و تمامی طراحیها و محاسبات مهندسی، زیر 

نظر مستقیم او انجام میشود.

سر جیمز دایس��ون در مصاحبه ای با مجله هاروارد 
بیزینس، در پاس�� به این س��وال که چ��را علیرغم 
ب��ی میلی ش��رکتهای بزر برای تولی��د جاروبرقی 
س��یکلونی، خودش اقدام به تولید آنها نمود، جواب 
داد: من خودم اس��تفاده کننده جاروبرقی هس��تم. 
وقتی خودم با تعوی کیسه و کاهش قدرت مکش 
نا دیگران هم چنین مش��کلی  مش��کل دارم، مطم
دارند. بنابراین یافتن راه حلی برای من، به معنی راه 

حلی برای بسیاری از مردم خواهد بود.

اس��تخدام ش��دن در ش��رکت دایس��ون )در تمامی 
مراتب کارگری تا مدیریت(، یک امتحان مش��ترک 
دارد: س��رهم بن��دی و س��اختن ی��ک جاروبرق��ی 
س��یکلونی به عقیده جیمز دایس��ون، این کار همه 
پرس��نل را درگیر تکنولوژی و آشنا با مفاهیم تولید 
ینین هر شخ میتواند جاروبرقی که  میسازد. هم
خودش س��رهم کرده به خانه ببرد و اس��تفاده کند. 
بدین ترتیب هر کس��ی خودش اولین مصرف کننده 
محصوالت ش��رکت بوده و کیفیت محصول ساخت 

خودش را تجربه میکند
.

س��ر جیمز دایسون میگوید: مس��لما ما )انگلستان( 
ب��ه اندازه ایران یا هند اف��راد باهوش و نخبه نداریم. 
بنابراین الزم است روی استعداد نوجوانان انگلیسی 
س��رمایه گذاری کنیم و آنها را در مس��یر درست و 
خصوصا مسیر مهندسی بپرورانیم. در غیر اینصورت 
آین��ده انگلس��تان با خط��ر کمبود نخب��گان مواجه 
میشود. پرورش اس��تعدادهای مهندسی، مهمترین 

هدفی است که بنیاد دایسون دنبال میکند...
 

مدیریت
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گاه ب��ه گاه در اخبار و یا رس��انه ها می ش��نویم که 
یک گردشگر خارجی در طی سفرش به ایران، عالقه 
مند به ایران شده و کارهایی مانند نمایشگاه عکاسی 
و نقاش��ی را پس از سفر خود به راه انداخته است و 
س��عی کرده تصویر دیگری از ای��ران را به جهانیان 
نشان دهد. ولی پشتکار و عالقه پیگیر در پس پروژه 
درون بینی ایران که توس��ط یک گردشگر آلمانی به 
 (Benedickt Fruhrman)  ن��ام بندیکت فورمن
هشت س��ال پیش آغاز ش��د، متفاوت بود. این یک 
پروژه موقتی، یک عالقه مندی کوتاه و دل مشغولی 
گ��ذرا نبود. ایران زندگی، و س��اختار فعالیتهای او را 

برای همیشه تغییر داد. 

چگونه گذر فورمن به ایران افتاد؟
200، بندیک��ت فورمن قصد داش��ت با   در س��ال 
ماش��ین از مونی به مقصد ویتنام سفر کند که می 
بایست از ایران عبور می کرد. داستان این سفر جالب 
از زمانی آغاز شد که به طور اتفاقی با سربازان ایرانی 
در مرز ایران چای نوش��ید و به قول نویسنده کتاب 
ش��اهزاده کوچولو، بندیکت اهلی مردم و س��رزمین 
ایران ش��د. او تصمیم گرفت در ایران مدتی طوالنی 
تر اقامت کند و پس از سه ماه توانست اجازه کار در 
ایران )عکاس��ی( را دریافت نماید. او با ماشین خود 
بیشتر ش��هرها و روستاهای ایران را سفر کرد. شبها 
را در ماشین خود می خوابید و یا مهمان مهمانوازان 

ایرانی در خانه های روستایی شان بود.

دردس�رهای برگزاری نمایش�گاه عکس�هایی 
متفاوت از ایران در مونیخ 

 ، پس از بازگش��ت از این س��فر یک س��اله به مونی
بندیکت س��عی کرد نمایشگاه عکس��ی از عکسهای 
ای��ران در مونی برگزار نمای��د. اما برای برگزاری هر 

نمایش��گاهی نیاز به سرمایه گذاری 
و کمکه��ای مالی وجود دارد و اینجا 
بود که او با بزرگترین چالش، یعنی 
جمع کردن س��رمایه برای پروژه ای 
مربوط به ایران در اروپا مواجه ش��د. 
سالهای پس از بازگشت او به آلمان 
)2007 2012(، س��الهایی بود که 
تحریمهای ناعادالنه بر علیه ایران و 
تبلی رس��انه های جهانی  در نشان 
دادن چه��ره منفی از ایران تش��دید 
ش��ده بود. لذا هیچ نهاد و یا سرمایه 
گذاری تمایلی به تامین منابع مالی 
این پروژه هنری نشان نداد. او شش 
سال تالش کرد تا از شرکتها و افراد 
مختلف این حمایت مالی را کس��ب 

کند، اما موفقیتی حاصل نشد. 

از معرفی پروژه در ش�بکه های 
اجتماعی ت�ا موفقیت به تامین 

مالی پروژه
س��رانجام بندیک��ت موفق ش��د در 
در  را  پ��روژه خ��ود  س��ال 2012 
اینترنت معرفی کن��د و از آنجا بود 
که توانس��ت از طریق معرفی هدف 
پروژه خود )سفری به درون ایران(، 
در رس��انه ه��ای اجتماعی حمایت 
مال��ی از جم��ع آوری قط��ره قطره 
کم��ک از طریق اینترنت و توس��ط 
300 کارب��ر متفاوت بدس��ت آورد. 
��ار عکاس��ی و  او نمایش��گاهی از آ
هنر ایرانی به عن��وان "پروژه درون 
بینی از ایران" در کلیس��ای زیبایی 
در مونی برگزار کرد و عکس��هایی 

ای  د  ا    ن ای ه در ب
ر ی سا  ایران ان  ا س ر  ندگ ی گردش حو در  ر و  ر  یادداشت 

ر  تام ان    س ان رو   

نمای��ش عکس��هایی از ایران 
بر روی صفحه نمایش��گری 
بزرگ در کلیسا با آهنگهای 
انجام  ایران��ی  زیبای س��نتی 
میشد که فضایی خاص را از 
حال و هوای زندگی مردم و 
عشق و شور در ایران تداعی 
میکرد. براستی چقدر زیبایی 
در این کش��ور وجود دارد و 
هر یک از ما به تنهایی در حد 
و ان��دازه توانای��ی خودمان، 
چقدر برای شناس��اندن این 
همه زیبایی ب��ه جهان تالش 

کرده ایم؟

اجتماعی

 www.facebook.com/einblickIran    |   www.einblickiran.com  :نویسنده: یگانه اقبال نیا مسوول دبیرخانه شورا               منبع
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متف��اوت از تمام عکس��های رای در م��ورد ایران به 
نمایش گذاشته شد. عکسهایی که نمایانگر صداقت 
، صفا و صمیمیت ایرانیان روستایی و شهری بود: از 
کودکان مو طالیی روس��تایی ت��ا چوپانان گمنام در 
ار هنرمندان  صح��را. در کنار نمایش این عکس��ها آ

موسیقی سنتی ایران نیز به اجرا گذاشته شد.

پس از موفقیت خوبی که از اجرای این پروژه حاصل 
شد، سی دی های عکس و کاالهای یادگاری کوچکی 
از این پروژه را در بازارهای محلی و نمایش��گاه های 
دانش��جویی عرضه کرد. به تازگی در نمایشگاه های 
کاالهای صنایع دستی ایران مواردی از این کاالهای 
کوچک و زیبا نماینگر نش��ان ه��ای زیبایی از ایران 
عرضه ش��ده است. خوب اس��ت که دست اندرکاران 
فرهنگی در ایران بتوانند مش��ابه این کاالها را برای 
تبلی ایران شناس��ی در کش��ورهای اروپایی عرضه 

نمایند.

بندیکت در هامبور گردهمایی های کوچکی 
برای معرفی موس��یقی سنتی ایران برگزار کرد. 
در یک��ی از این گردهمایی ها تع��داد اندکی از 
گروه های موس��یقی س��نتی از ایران ) به دلیل 
هزینه زیاد ( و تعداد بیشتری از ایرانیان هنرمند 
خارج از ایران شرکت داشتند. در یکی ازهمین 
اجراها نوشته شده بود:  گوش کنید، درونی اش 
کنید، احس��اس اش کنید ، س��پس می توانید 
ایران را واقعا بفهمید ... س��پس می توانید ایران 

را واقعا زندگی کنید. 

ب��ه نظر من، فورمن در آن یک س��ال زندگی و 
تامل بر ایران و تحمل برخی سختیهای ظاهری 
زندگی در ایران، احساس��ی ناب را تجربه کرده 
بود، احساسی که گاه به گاه با شنیدن موسیقی 
زیبای س��نتی از ایران ، تو زیر و رو می شوی ... 
احساس��ی خالصانه از عش��ق و محبت و بی ریا 
ب��ودن، که آنقدر عمی��ق و پایدار بود که پس از 
بازگش��ت به آلمان این ح��س را جدی گرفت و 

برای نشان دادن زیبایی آن دست به کار شد. 

چه کسی بود میگفت آلمانی ها عاطفه ندارند و 
آدمهای خشکی هستند؟

در تابس��تان 2014، فس��تیوالی تابس��تانی به 
”Tabestoon Festival“ در کل گ��ری  ن��ام 
Calgery کان��ادا را معرفی کرد که هدف اصلی 
آن معرف��ی هنر موس��یقی معاص��ر ایرانی بود. 
نین در این فس��تیوال تجارب پروژه درون  هم
بین��ی ای��ران(Ein Blick Iran) نی��ز معرفی و 
تش��ریح گردید. او خود در معرفی این فستیوال 
می گوید:  من برای یک سال در ایران زندگی 
ک��ردم و به نظ��ر من ایران کش��وری به معنای 
واقعی متفاوت است: کش��وری با مناظری زیبا، 
افرادی ش��گفت انگیز و فرهنگی غنی. ایران به 
یر داشت که پس از بازگشت  حدی روی من تا
به کش��ور خودم یک نمایش��گاه هنری از ایران 

برگزار کردم.
در تاتر دانش��گاه کلگری، او موفق به انجام یک 
کارگ��روه هنری با قیمت دانش��جویی ) ده دالر 
ب��رای هر نف��ر( در مورد موضوعات��ی مانند فن 
چگونه  زندگی در ایران چگونه اس��ت عکاس��ی
عکس��هایی طبیعی و بدون برنام��ه ریزی قبلی 
بگیریم و کار کردن به عنوان یک فرد مسیحی 

در ایران چگونه است شد.

وق و ش��وق خاصی در م��ورد پروژه ها و  او با 
گسترش روابط خود با ایرانیان در صفحه فیس 
بوک خود صحبت میکند. پس از اجرای کارگاه 
یک شب  هنری خود در کلگری، می نویس��د: 
خوب در کلگری، با دوس��تان هنرمند ایرانی در 
یک رس��توران ایرانی باالخره زمان این رسیده 

که چشمها را برهم بگذارم و برای هر چیزی که 
تا به حال به س��مت من در زندگی آمده اس��ت 

شاکر باشم.

 پ��س از چنی��ن موفقیتی و اس��تقبال خوب از 
نان به  نشان دادن  نمایش��گاه او، بندیکت هم
هن��ر ایرانی از طری��ق برگزاری کنس��رت های 
موس��یقی مانند دعوت از بداهه ن��وازان تمبک 
و دیگر گروه های موس��یقی س��نتی عالقه دارد 
و پروژه ه��ای هنری مختلف��ی را از طریق وب 
س��ایت و صفحه های اجتماعی خ��ود در مورد 

ایران، اطالع رسانی می کند.

ب�ه هرح�ال گاهی فک�ر میکنم ش�اید 
ایران نتوانس�ته تا کن�ون جایگاهی در 
بی�ن توریس�ت های عام جهان داش�ته 
باش�د، اما ب�ه ط�ور قطع مورد پس�ند 
قش�ر خاص�ی از گردش�گران در جهان 
ق�رار گرفته اس�ت. عموما گردش�گران 
ترجیح میدهند مناطق توریستی امن و 
بدون دردس�ری را برای خوشگذرانی و 
راحتی برگزینند ولی ایران به طور قطع 
مخاطب گردش�گر خاص خ�ود را دارد. 
گردش�گرانی ک�ه تمایل دارن�د پا فرای 
ظواهر و تبلیغات بگذارند و قدمی بیش 
به سمت ناشناخته بر دارند; گردشگرانی 
عمیق تر با نگاه�ی ژرف تر و درونی تر 

که به قول شاعر قدر زر، زرگر شناسد.

گوش کنید، درونی اش کنید، احساس اش کنید ، سپس می توانید ایران را واقعا بفهمید ... سپس می توانید 
ایران را واقعا زندگی کنید.
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ک ن ار ا ا   

شرکت بازرسی مهندسی ایران، محمد علی عطاری فرد، شورا

اگر برا داد و ستد از طریق اینترنت سه طرف کل 
دولت، کس��ب و کار، و مصرف کننده را قایل شویم، 
اغل��ب B2B و B2C مع��رف تج��ارت الکترونیک 

میباشند. در ادامه این مدلها معرف میشوند:

B2B (Business to Business) تم��ام اف��راد 
ط��رف قرارداد و اس��تفاده کنن��دگان از این تجارت 
الکترونیک، شرکتها و یا س��ازمانها هستند. این نوع 
تجارت بیش��ترین س��هم را در تج��ارت الکترونیک 
داراس��ت. ش��کل خاص از این مدل ک��ه به تجارت 
گروه مع��روف اس��ت هنگام اتف��اق میافتد که 
اشخاص یا ش��رکتها یا گروهها تجار با هم رو 
یک زمین��ه تجار فعالیت میکنند، مانند زمان که 
چند ش��رکت در جاها مختلف با هم رو طراح 

اتومبیل فعالیت میکنند.

ش��امل   B2C (Business to consumer)
ف��روش محص��والت از ش��رکتها و ارای��ه کنندگان 
خدمات به خریدارها ش��خص میش��ود. این نوع 
تج��ارت الکترونی��ک خرده فروش�� الکترونیک نیز 
نامیده میش��ود. هرگاه یک شرکت بزر خدمات یا 

تولیدات خود را در اختیار یک کمپان کوچکتر قرار 
ابت خود  دهد و حال آنکه این کمپان مش��تریها 
را داش��ته باش��د و به آنها س��رویس دهد، این مدل 
B2C نامیده میشود. نحوه دیگر تجارت الکترونیک 
B2C آن اس��ت که ش��رکت خدم��ات، اطالعات و 
تولیدات خ��ود را به کارمندانش ارای��ه میدهد. این 

مدل به اختصار B2E نامیده میشود.

اف��راد   C2B (Business to consumer)
ک��ه میخواهند خدمات و تولی��دات خود را از طریق 
اینترنت به شرکتها و سازمانها بفروشند این قسمت 
ورند همانند شخص که در جستجو  را به وجود می

فروشندها برا اجناس خود باشد.

ای��ن  در   C2C (consumer to consumer)
مدل یک ش��خ محصولش را به ش��خ دیگر 
میفروش��د. به طور مثال فروختن اتومبیل ش��خص 
خ��ود به دیگران از طریق اینترنت و ارایه خدمات به 
اش��خاص و یا فروختن دانش شخص به دیگر در 
این مدل جا میگیرد. سایتهای که اجازه میدهند 
تا اش��خاص عاد اموال خ��ود را برا حراج در آنها 

ق��را ر دهند از این قبیل هس��تند و حالت خاص از 
C2C نیز زمان اس��ت که افراد موس��یق و فیلم و 
نرمافزار و دیگر کاالها دیجیتال را با هم معاوضه 
میکنند. امروزه با گس��ترش فناوریها بیسیم نوع 
خاص از تجارت الکترونیک بوجود آمده است که به 

آن سیار میگویند.

بای��د توجه داش��ت که این نوع تجارت بخش��ها 
مختلف�� دارد و م��ا میتوانی��م با به��ره گیر از 
برخ از این بخش��ها، به تجارت الکترونیک نسب 
(Partial E-Commerce) دس��ت یابی��م. در 
تجارت الکترونیک نس��ب برخ�� از فرآیندها 
کار به ص��ورت غیر الکترونیک و نس��ب انجام 
میش��ود و ب��ه عنوان مث��ال فروش��گاه زنجیره ا 
ش��هروند دارا زیرساختها یکپارچه الکترونیک 
است و مبادالت پول را نیز به صورت نسب انجام 
میدهد. این نوع فروش��گاهها از اینترنت به عنوان 
ی��ک پل ارتباط با مش��تریان حوزه بهره گرفته و 
پس از دریافت سفارش آنها اجناس را تحویل داده 
و نق��دا وج��ه آن را دریافت میکن��د. مدل تجارت 
الکترونیک نس��ب با توجه به زیرساختها فعل 

اقتصادی
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4 کش��ور ما، نمونه بسیار کارآمد به شمار م آید.

بنابرای��ن در ای��ران با توجه ب��ه محدویتهای که در 
 ICT زمینه ها زیرس��اخت تج��ارت الکترونیک و
وجود دارد میتوان مدل تجار موفق را ارایه کرد. 
چنان که مدل تجار ا که فروش��گاه شهروند در 
حال حاضر از آن استفاده میکند به رغم اشکاالت که 
ه  دارد مدل است که احتمال موفقیت در آن، به وی
در ش��رایط کش��ور ما وجود دارد زیرا در این پروژه، 
اساس کار را بر بوم ساز تجارت الکترونیک، یعن 
فروش از طریق اینترنت با اس��تفاده از زیرساختها 
موج��ود قرار داده ان��د و عدم وجود زیرس��اختها 
بانک و اعتبار مناس��ب به صورت Online، مانع 
ورود این ش��رکت به حوزه تجارت الکترونیک شده 
اس��ت. در این حالت مش��تریان، جنس را از طریق 
اینترنت خریدار کرده و در منزل تحویل میگیرند 
و هم��ان جا هم پول را پرداخت میکنند. منظور این 
نیس��ت که مدل تجار فروشگاه شهروند ب عیب و 
نق و کامل اس��ت یا این که سایت مزبور اشکاالت 
فن ندارد، بلکه میخواهیم بگوییم که بوم س��از 
انجام شده در مدل تجار آن را میتوان، تا آن زمان 
که بستر بانک و اعتبار الزم در کشور فراهم نشود 
در سایر فروشگاهها الکترونیک نیز به کار گرفت.

تجارب موفق در تجارت الکترونیک

جنرال الکتریک: بخش روش��نای شرکت جنرال 
��رات قابل توجه  الکتری��ک گ��زارش میدهد که ا
در بخش پاس��خگویی به مش��تریان، خدمات بهتر و 
کاهش نیرو کار و هزینه مواد اولیه به دلیل تغییر 
رویه خرید سیس��تم ها عظیم دس��ت به س��مت 
سیس��تمها الکترونیک با اس��تفاده از پروتکلها 
اینترن��ت فراه��م میگ��ردد. کارخان��ه ه��ا بخش 
روش��نای شرکت جنرال الکتریک در هر روز، صدها 
تقاضا برا تعیین قیمت به بخش منابع میفرستادند 
تا قیمت قطعات ماشینها را به دست آورند. برا هر 
تقاضا، نقش��ه ها باید از بایگان درخواس��ت میشد، 
بازخوان میش��د، به بخش مورد نظر منتقل میشد، 
فتوکپ گرفته میش��د، همراه با اوراق قیمت به فرم 
تقاضا پیوس��ت میشد، در پاکت ها گذاشته میشد و 
سپس پست میش��د. این فرایند حداقل 7 روز طول 
م کشید و بسیار وقت گیر بود به طور که بخش 
منابع به طور معمول تنها م توانس��ت در آن واحد 

به 2 یا 3 تولیدکننده جوابگو باشد. 

در جنرال الکتری��ک هزینه ها مربوط به نیروها 
کار بخش خرید 30 درصد کاهش داش��ته است و 
برا 0 درصد کارمندان مجددا تعیین وظیفه شده 
اس��ت. بخش منابع در م��اه، حداقل  تا  روز وقت 
اضاف�� دارد تا بر رو کارها حس��اس دیگر به 
، فتوکپ و ارسال نامه بپردازد. هزینه  جز کاغذباز
م��واد اولیه نیز تا 20 درصد تنزل پیدا کرده اس��ت 
چرا که دستیاب به تولیدکنندگان بیشتر به صورت 
Online باع ایجاد رقابت بیشتر شده و این امر به 

نوبه خود قیمتها را کاهش داده است. این شرکت 
1 بیش از یک میلیارد دالر جنس  در س��ال 7
و کاال از طری��ق اینترنت خری��دار کرد. جنرال 
الکتریک محاس��به کرده اس��ت که در عرض سه 
س��ال آینده تنها از طریق کارآمد ساختن هرچه 
بیش��تر خریده��ا، 500 تا 700 میلی��ون دالر در 
 س��ال صرفهجوی در ش��رکت ایجاد خواهد شد.

1 سیس��کو،  تجرب�ه سیس�کو: از س��ال 7
بزرگتری��ن تولید کنن��ده روترها ش��بکه، 70 
 Online درصد خدمات مش��تریان را به صورت
درآورده است. این امر موجب حذف 250 میلیون 
تماس تلفن در ماه و صرفه جوی به میزان 525 
میلیون دالر در س��ال شده است. این رقم معادل 
 درص��د کل درآمد و 17 درصد کل هزینه ها 
اجرای شرکت بوده است. شرکت سیسکو گزارش 
کرده اس��ت که بهره ور خدمات مشتریان این 
شرکت با اس��تفاده ار تجارب الکترونیک 200 تا 

300 درصد افزایش یافته است.

تجربه میکرون کامپیوترز: میکرون کامپیوترز 
یک فروشنده کامپیوتر و لوازم جانب آن است که 
بس��یاری از اطالعات الزم برا خرید را از طریق 
وبس��ایت خود را در اختیار مشتریان قرار میدهد. 
در حال�� که بیش از این کارمندان بخش فروش 
ب��را مذاکره با مش��تریان به طور متوس��ط 20 
دقیق��ه زمان اختصاص میدادن��د، برا مذاکره با 
مشتریان که قبال به وبسایت این شرکت مراجعه 
ک��رده اند، تنها 2 دقیقه زمان الزم اس��ت. با یک 
محاسبه ساده مش��خ میشود که با استفاده از 
تجارب الکترونیک در این بخش کارای 10 برابر 

افزایش پیدا کرده است.

تجرب�ه ف�درال اکس�پرس: فدرال اکس��پرس 
1 از نرم افزار اس��تفاده کرد که  در س��ال 3
ش��رکتها را از طریق شبکه ها خصوص به هم 
متص��ل میک��رد و در عرض 12 س��ال، 50000 
1 تا  مش��تر جمع ک��رد. در ط س��الها 5
1 با ورود اینترنت و انجام تجارت الکترونیک 
در اینترنت تعداد مشتریان به حدود یک میلیون 
جهش پیدا کرد. فدرال اکس��پرس تخمین میزند 
ک��ه  درص��د از 3 میلیون بس��تها که روزانه 
جابجا میشود در حال حاضر توسط شبکه ها انجام 

میشود.

تجربه موتوروال: شرکت موتوروال با اتکا به شبکه 
ارتباط خود قادر اس��ت نیازها مش��تر برا 
یک پیجر را جمع آور کرده و آن را به کارخانه 
تولید خود منتق��ل کند تا یک مدل مخصوص 
گیها ساخته  ، رن و س��ایر وی از نظر فرم ظاهر
شود. فردا روز که سفارش انجام شد، مشتر 
پیجر مورد نظرش را در یک بسته پست دریافت 
میکند و  به این ترتیب موتوروال توانس��ته اس��ت 

به عنوان پیشتاز بازار در این زمینه مطر شود.
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یرهایی که تحریمهای کش��ورهای غربی بر حق��وق ایرانیان خارج از کش��ور دارد خواهیم پرداخ��ت و اعتبار و  چکی�ده: در ای��ن مقال��ه به بررس��ی ت
مش��روعیت تحریمه��ای اقتص��ادی علیه ایران و ایرانیان از منظر حقوقی س��نجیده خواهد ش��د. درب��اره تعارضی که در قوانین موج��د تحریم، با قوانین 
اساس��ی و موازین حقوق بش��ری که در کش��ورهای غربی وجود دارد توضیح داده خواهد شد. هدف تحقیق بررس��ی جنبه های مختلف قوانین تحریمی 
ر  علیه ایرانیان و س��پس ارایه راهکارهای مش��خ حقوقی، علمی و قابل اجرا در کش��ورهای تحریم کننده، برای مقابله با این دس��ت از قوانین و بی ا
اری که تحریمها بر ایرانیان دارد و به  کردن تحریمها با اس��تفاده از مش��ارکتهای مردمی و ش��یوه های حقوقی اس��ت. اس��تدالل ما این خواهد بود که آ
طور کلی سیاس��ت تحریمهای اقتصادی مخالف با اصول حقوقی و موازین حقوق بش��ری کش��ورهای تحریم کننده میباش��د. در این راس��تا برای مقابله 

یر گذار خواهد بود معرفی خواهد ش��د. ها که در معادالت سیاس��ی ت ش��یوه های مبتکرانه و جدیدی برای به شکس��ت کش��انیدن تحریمها و تبعی

واژگان کلیدی: تحریم اقتصادی، ایرانیان خارج از کش��ور، دادگاه حقوق بش��ر اروپا، دیوان عالی اروپا، اقدام برای لغو.

ر"  ار ا  ا  ان ا ب  "ای ی  ا 
اب با  ای   ار  را

نویسنده: مهدی کشاورز مطلق شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

مقاله علمی جالبی از آقای مهدی کشاورز مطلق شیرازی به دستمان رسیده است که بدینوسیله از ایشان تشکر کرده و قسمت اول این مقاله را در این شماره در نظر گرفتیم. قسمت 
دوم این مقاله که شامل راهکارهای پیشنهادی می باشد، در شماره بعدی ماهنامه منتشر خواهد شد.

قانونگذاران کشور های میزبان - 
مانند قانونگذاران آمریکا و کانادا 
و کش��ورهای اروپای��ی – با اعمال 
فش��ارها و محدودیتهای قانونی و 
غیرقانونی از مهاج��ر ایرانی توقع 
دارند ت��ا پیوندهای خود با زادگاه 
خود را به حداقل برس��اند و الزم 
به توضیح نیس��ت که تا چه میزان 
خود مهاجر، بس��تگانش در ایران و 
کش��ور ایران از این اقدام متضرر 

میگردند.

اقتصادی

 1. مقدمه
های قانونی  و بی عدالتی های ساختاری نسبت  تبعی
به ایرانیان در خارج از کشور فراوان است.  این ها باع 
شده است که فعالیتهای ایرانیان در جوامع خارج از کشور 
یر قرار بگیرد و بدون اینکه مرتکب جرمی شده  تحت ت
باش��ند، به خاطر نوعی تبعی نهفته، اعمال فشارها و 
محدودیته��ای  ایجاد ش��ده که در س��اختار و قوانین 
کشورهای پذیرنده وجود دارد، برای استفاده از خدمات 

ساده شهروندی همواره احساس مجرم بودن کنند.

اغلب ایرانیان س��اکن خارج کش��ور، مث برای بدست 
بت نام فرزندان، افتتا یک  آوردن یک شغل، تحصیل، 
حساب بانکی، ارسال کمک مالی به بستگان در ایران، 
انجام فعالیتهای مشروع تجاری مثل سرمایه گذاری در 
ای��ران و یا غیر اینها به صرف ایرانی بودن با محدودیت 
جدی مواجه شده اند.  "سازمان خزانه داری آمریکا"  
ب��رای چند فعالیت اخیر اصط��ال "معامالت ممنوع"  
را به کار میبرد  برای آگاهی بیش��تر به وب س��ایت 
"سازمان خزانه داری آمریکا" و لیست موجود در بخش 
"دفت��ر کنترل داراییهای خارجی"  معروف به "او فک" 
مراجعه نمایید. به عنوان نمونه بر اساس قوانین فعلی 
کشور امریکا ایرانیان مقیم امریکا حتی مجاز نیستند 
مبلغی را که از بابت اج��اره ماهانه منزلی که در ایران 

دارند را به آمریکا وارد نمایند.

قانونگذاران کش��ور های میزبان  مانن��د قانونگذاران 
آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی – با اعمال فشارها 
و محدودیته��ای قانونی و غیرقانون��ی از مهاجر ایرانی 
توقع دارند تا پیوندهای خود با زادگاه خود را به حداقل 
برس��اند و الزم به توضیح نیست که تا چه میزان خود 
مهاجر، بس��تگانش در ایران و کشور ایران از این اقدام 

رر میگردند. مت

ای��ن در حال��ی اس��ت که بر طب��ق قوانین اساس��ی، 
منش��ورهای حقوق اساس��ی  و موازین حقوق بشری 
کشورهای دموکراتیک غربی، ایرانی االصل بودن یک 
ش��هروند که مالیات می پردازد تحت هیچ ش��رایطی 
حتی به بهانه ی برنامه ی هسته ای ایران قاعدتا نباید 
خللی در کیفیت زندگی و حقوق ش��هروندی وی وارد 
س��ازد و مستمسکی برای اعمال فشار و محدودیت بر 

آن شهروند باشد.

به عبارت دیگر، بر اساس اصول مسلم حقوقی نه عملکرد 
دولت ایران در صحنه ی بین المللی، نه تداوم برنامه ی 
غنی سازی اورانیوم ، نه قطعنامه های شورای امنیت، 
ای متخاصم رسانه  نه تحریم های سازمان ملل  و نه ف
های جمعی علیه ایران نمیتواند توجیهگر سلب حقوق 
شهروندی و رفاه اجتماعی  ایرانیان مقیم  و غیر مقیم 

در سایر کشورها باشد.

ش��هروندان ایرانی تبار مقیم کش��ورهای دموکراتیک، 
مانند س��ایر ش��هروندان، مطاب��ق قوانین اساس��ی و 
منش��ورهای حقوق اساسی این کش��ورها، حق قانونی  
ظن دستگاه های  ، س��و دارند تا بدون فش��ار، تبعی
امنیت��ی و پلیس و بانک در رفاه کامل به س��ر ببرند، 
ولو اینکه کیفیت روابط سیاسی کشور میزبان با کشور 
زادگاهشان به نازلترین سطح رسیده باشد. این حقوق 
مین شده است. در قوانین اساسی کشورهای میزبان ت

سفانه سالهاست که مهاجران ایرانی  علیرغم نقش  مت
بسیار مثبت و سازنده ای که در جوامع میزبانشان داشته 
کر  اند  همواره با تبعی ها و محدودیت های قانونی 
شده مواجه بوده اند. اما به طرز شگفت انگیزی نسبت 
به آنها منفعل و بی تفاوت برخورد کرده اند این انفعال 
سبب شده است که امروزه، در کشورهای دموکراتیکی 



info@ibc.aewww.ibc.ae25

۱۳
۹۳

ه  
رما

مه
م، 

دو
ره 

شما
م، 

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
2  

     
Se

pt
em

be
r   

   2
01

4

مانند کانادا، هلند و اس��ترالیا، دولتهای حاکم به خود 
اجازه دهند تا با وضع قوانین نسنجیده و تبعی آمیز، 
عمال به نهادهای عمومی و خصوصی ش��ان این امکان 
را بدهند تا شهروندان ایرانی تبار را از بسیاری از حقوق 

مسلم خود محروم سازند.

دی کانادا  که حسابهای تعداد زیادی  ماجرای بانکتی
از ایرانیان مقیم این کش��ور را مس��دود  ک��رده بود و 
خودداری شرکت اپل  از فروش گوشی تلفن همراه به 
امریکایی های یک ایالت در امریکا  و محدودیت  ایرانی
در خرید و ارسال دارو به ایران به جهت ممنوعیت نقل 

و انتقال پول از این نمونه است.

در واقع، ایرانیان خارج از کش��ور، به دلیل پذیرش بی 
قید و ش��رط محدودیتهای فزایندهای که به بهانه ی 
برخورد با دولت ایران به آنها تحمیل میش��ود، تدریجا 
خود را به یکی از ضعیفترین و آسیب پذیرترین اقلیتها 

در این کشورها تبدیل کرده اند.

ه روند موجود به همین منوال ادامه پیدا کند و  چنان
ش��هروندان ایرانی تبار مقیم کشورهای غربی کماکان 
نتوانند با اس��تفاده از مکانیس��مهای حقوقی و قانونی، 
از یک موض��ع حق به جانب و طلبکارانه، بی عدالتیها 
و تبعی های موجود را برطرف س��ازند، چه بس��ا در 
سالهای آینده در هیچ جای این کره ی خاک از آسایش 

و رفاه الزم برخوردار نباشند.  

در راس��تای حل و فصل مش��کالت مذکور از سوی 
ولین بلند پایه نظام دستورات خوب و محکمی  مس
صادر شده اس��ت. رهبری در رهنمودهایی در دیدار 
با س��فرای جمهوری اس��المی ایران در کش��ورهای 
اروپایی درباره اهمیت ارتباط با ایرانیان مقیم خارج 

از کشور فرمودند:

 "به نظر من در مورد اتباع ایرانی مقیم کشورهای دیگر 
کم��ی کوتاه می آییم، یعنی آن حساس��یت الزم را به 
له آبروی ماست. باید در این  خرج نمیدهیم. این مس��
زمینه بنشینید و برنامه ریزی کنید. کاری هم نداشته 
باشید که انقالبی است یا انقالبی نیست. فرقی نمیکند 
ایرانی اس��ت. در حوزه کاری خودتان هر جا مش��اهده 
کردید که یک ایرانی مش��کلی پیدا کرده که با دولت 
طرف است و تحت تعقیب قرا  می گیرد، آن وقت شما 
حتی بیشتر  جدا وارد شوید. همه دیپلماسی کشور 
از دیپلماسی کشور را به کار بگیرند. گاهی ما مبادالت 
داریم. خرید و فروش داریم، دادوستد میشود. همه اینها 

را بگذارید که از تبعه ی ایرانی دفاع بکنید" 

والن وزارت  بار دیگ��ر در دیدار وزیر امور خارجه، مس��
سای نمایندگی های جمهوری  امور خارجه و سفرا و ر
یر  اسالمی ایران در خارج از کشور در سال  ارتباط ت

کید قرار دادند. گذار با ایرانیان خارج از کشور را مورد ت

الزم به توضیح اس��ت که در این راس��تا از اواخر سال 
13 "ش��ورای عال��ی امور ایرانیان خارج از کش��ور"  3
ش��کل گرفت که با آغاز به کار دولت نهم و طبق نظر 
رییس جمهور، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقا یافت و 
به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید. منتها مشکل 
اساسی اینجاست که این شورا بیشتر متکفل پیگیری 
مس��ایل ایرانیان خارج از مرزها در داخل ایران است تا 
اینکه وظیفه پیگیری مسایل و مشکالت ایرانیان مقیم 
خارج را در خارج  کشور دنبال نماید لذا تاسیس بخش 
دیگری که به صورت مس��تقل و تخصصی به پیگیری 
امور ایرانی��ان مقیم خارج در خ��ارج از مرزها بپردازد   

ضروری   مینماید.

در واقع، ایرانیان خارج از کش��ور، 
به دلیل پذیرش بی قید و ش��رط 
محدودیته��ای فزاینده��ای که به 
بهانه ی برخورد با دولت ایران به 
آنها تحمیل میش��ود، تدریجاً خود 
را به یکی از ضعیفترین و آس��یب 
پذیرترین اقلیتها در این کش��ورها 

تبدیل کرده اند
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در طول 40 سال گذشته الگوها و اهمیت حمل و نقل 
دریایی بطور چشمگیری تغییر یافته است. سرعت و 
کیفیت چنین تغییری 2005 ، حجم تجارت جهانی 
مواد و کاال، مخصوصا در ده س��ال گذشته معادل کل 
1از  صد سال پیش از آن بوده است. بین سالهای  5
طریق حم��ل و نقل دریایی به رش��د حی��رت انگیز 
 2 450 درصدی رسید )از 00 میلیارد تن به 000
میلیارد تن(. چنین تغییرپر شتابی بر گرفته از عوامل 
متعددی بوده اس��ت. امروزه م��ا در جوامعی زندگی 
ار فرایندی بنام جهانی ش��دن  ر از آ میکنیم که متا
)Globalization( در رواب��ط تج��اری بین المللی 
اس��ت که کس��ب منفعت تجاری حداکث��ر از طریق 
سرمایه گزاری و انتقال تکنولوژی )نهاده های تولید( 
از کش��ورهای صنعتی به کشورهای دارای نیروی کار 
ارزان )جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه های تولید( 
پایه مفهومی آن است.جهانی شدن و نیاز متعاقب آن 
در انتقال مواد اولیه مورد نیاز تولید کاالهای مصرفی 
به کارگاههای تولید آنها در کشورهای در حال توسعه 
یا دارای نی��روی کار ارزان و صادرات کاالهای توتید 
شده در این کشورها به اقصا نقاط دنیا ، اهمیت حمل 
و نق��ل دریایی و ارتباط تنگاتن�� آن با تجارت کاال 

را به طرز چشمگیری در عرصه جهانی افزایش داده
است.

در حم��ل و نق��ل دریای��ی، متصدی حم��ل، عامل 
اصل��ی و گردانن��ده ای��ن صنع��ت اس��ت و تمرکز 
یرمس��تمر او در به��ره وری از ای��ن صنعت با  و تا
به��ره گیری از متدهای مختل��ف حمل و جابجایی 
کاال )مانن��د حم��ل و نق��ل چندوجه��ی(، ام��کان 
پاس��خگویی او ب��ه تقاضاه��ای روزاف��زون حمل را 
امکان پذیر س��اخته و از این طریق به رشد تجارت 
کاال در گس��تره جغرافیایی وسیعتر کمک مینماید. 
از این��رو صنع��ت حمل و نق��ل دریایی در طول ده 
س��ال گذش��ته بمنظور پاس��خگویی به روند رو به 
رش��د تقاضای حمل پیشرفت وافری در به خدمت 
گیری تکنولوژیهای پیشرفته در پردازش اطالعات، 

مدیریت ناوگان و ناوبری و عملیات داش��ته.

نقش و کارکرد اصلی کشتیرانی تجاری
حم��ل و نق��ل در یای��ی در واقع حمل آن دس��ته از 
تجاری را ش��امل میش��ود که  کااله��ا و مواد صنعتی
انتقال فیزیکی آنها با س��ایر متدهای حمل و نقل به 
لحا نوع، کمییت،کیفیت و موقعیت و محدودیتهای 
جغرافیای��ی و عملیات��ی آنها یا ام��کان پذیر نبوده و 
ی��ا فاقد صرفه اقتصادی می باش��د. ه��دف و کارکرد 
کش��تیرانی تجاری انتقال کاالها و مواد خام از محل 

کم مصرف به محلهای پر مصرف است.
مواد خام ش��امل موادی اس��ت که ی��ا در فرایندهای 
صنعت��ی جهت تولید کاالهای نهای��ی و مصرفی و یا 
جهت تامین انرژی آنها مورد اس��تفاده قرار میگیرند. 
ب��ه عنوان مثال س��ن آهن یک م��اده معدنی خام 
اس��ت ک��ه در صنع��ت از آن در س��اختن ف��والد و 
مش��تقات آن اس��تفاده میکنند. زغال سن نیز یک 
ماده معدنی اس��ت که از آن در ایجاد انرژی حرارتی 
اس��تفاده میش��ود. هردو ماده مذکور به صورت فله از 
بنادر کشورهای دارای معادن استخراجی آنها توسط 
کشتیهای فله بر و در تناژهای بسیار باال )سن آهن 
در تناژهای 0000 تنی و زغال س��ن در تناژهای 
وب  170000 تنی( به کشورهای صاحب تکنولوژی 
آهن و تولید فوالد حمل میگردند. یکی )سن آهن( 
تبدیل به انواع فراورده های فوالدی میشود و دیگری 
( در همان واحدهای تولیدی انرژی الزم  )زغال سن

حرارتی را جهت انجام فرایند تامین مینمایند.

تقاض��ا برای کمیت وزن��ی )تناژ( ب��االی حمل این 
مواد از س��وی تولید کنندگان ب��ه لحا ضرفیتهای 
تولی��دی باال، تنه��ا راه انتقال آنه��ا را)از نقطه نظر 
صرفه اقتصادی( از طریق دریا و کش��تی های فله بر 
ممکن میس��ازد. زیرا هزینه های سایر متدهایحمل 
مانن��د حم��ل زمین��ی و هوای��ی در حم��ل چنین 
م��وادی با توجه به بعد مس��افت می��ان محل تولید 
و مص��رف آنه��ا و همینطوربه لح��ا محدودیت در 
ظرفیتهای حمل واحدهای حمل )کامیون، هواپیما 
و واگن راه آهن( فاقد توجیه اقتصادی اس��ت. از این 
یر گ��زار بر انتخ��اب بهترین، قابل  روی، عوام��ل تا

اعتمادتری��ن و بصرفه ترین متده��ای حمل و نقل، 
هم از س��وی صاحبان صنایع و تجار و هم از س��وی 
متصدیان حمل و نقل، در طول ده س��ال گذش��ته 
دچار دگرگونی اساس��ی گردیده. امروزه این عوامل 
بر اس��اس مفاهیمی ش��کل گرفته اند که ریش��ه در 
تولی��د، انتقال و توزی��ع مواد و کااله��ای مورد نیاز 
مردم در سراسر دنیا در کوتاهترین زمان و باالترین 
بازده اقتصادی داش��ته اند. به عنوان مثال مفاهیمی 
نظیر مدت زمان حمل، ریس��ک س��رمایه، در مدت 
حمل محموالت، هزینه های تولید و حمل، کیفیت 
محصول ارایه ش��ده به خریدار، بیمه کاال، بازگشت 
س��رمایه هر کدام به تنهایی باع�� ایجاد تغییر در 
متد و س��اختمان تخصصی نهاده های حمل و نقل 
شده اند. این تغییرات را میتوان در افزایش ظرفیت 
حمل کشتیها، تغییر کاربری آنها از حامالن عمومی 
به حامالن تخصصی )کش��تیهای س��ن آهن بر( و 
باال رفتن قابلیت محموله رس��انی آنها )حمل مرکب 

محموالت با کانتینر ( جستجو کرد.

آشنایی با کشتیهای تجاری 
کشتیهای تجاری به آن دسته از شناورهای آبی گفته 
میش��ود که با هدف حمل و نقل کاالهای تجاری و یا 
مسافر با در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای بین 
المللی ایمنی ساخته و بمنظور کسب سود و منفعت 
تجاری بخدمت گرفته میش��وند. کشتی های تجاری 
بابت ارایه خدمات خود به صاحبان کاال و مس��افران 

مستحق دریافت کرایه حمل میباشند.

کشتیهای تجاری در ابعاد مختلف و بر اساس نیازهای 
مختل��ف در ارتباط با ان��واع کااله��ا ومحدودیتهای 
 دریان��وردی در مناطق گوناگون دریایی س��اخته و 
به خدمت گرفته میش��وند. وج��ود چنین تنوعی در 
س��اختمان و نوع نتنها به صاحب��ان کاال این اجازه را 
میده��د که طیف گس��ترده ای از کاالهای مورد نظر 
خود را در کمیتها و با کیفیتهای مختلف به دورترین 
بنادر دنیا بدست مصرف کنندگان آنها برسانند بلکه 
ام��کان حم��ل و نقل مرک��ب آنها را از بن��ادر به دور 

اری ان  نای با 

نویسنهد:  مهرداد حبیبی

مدیریت صنعتی
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دسترین نقاط خشکی فراهم میکنند.

کشتیرانی تجاری خدمات شایانی به توسعه صنعت، 
اقتصاد و تج��ارت در بعد جهانی نموده اس��ت. یکی 
ازعوام��ل  مهم در ش��کل گی��ری و پیدایش مراکز 
جدید تولید صنعتی و بازارهای در حال رشد مصرف 
کاالهای تجاری،پیشرفت درصنعت کشتیرانی تجاری 
است که از طریق آن انتقال تکنولوژی در بعد صنعتی 
کشاورزی و و به تبع آن افزایش در کمییت و کیفیت 
تولیدات کاالهای تجاری در پهنه جغرافیایی گسترده ای 

میسر گردیده.

یکی از اه��داف اصلی در حمل و نقل کاالهای تجاری 
از طری��ق آبراه ه��ای بین المللی تامی��ن امنیت الزم 
برای محموالت تجاری در مدت زمان حمل بر اساس 
استانداردهای بین المللی ایمنی است تا در پوشش آن 
صادر کنن��دگان و واردکنندگان کاال بتوانند با ضریب 
امنی��ت باال در انجام و ارتقا کمی و کیفی قراردادهای 
تجاری موفقی��ت گردند. این توجه خ��اص به رعایت 
اس��تانداردهای امنیت و ایمنی حمل و نقل محموالت 
به عنوان یک اصل مسلم در کشتیرانی تجاری، موجب 
تس��ری آن به اجزا س��اختاری، عملیاتی ، اسنادی و 
حقوقی آن گردیده اس��ت تا تامین پوش��ش بیمه این 
محموالت میسر گردد. وارد آمدن هر گونه آسیب کمی 
و کیفی به محموالت تجاری در طول مدت زمان حمل، 
گذشته از ضرر و زیان مالی و معنوی آن برای طرفین 
معامل��ه، باع کاهش اعتماد آنه��ا به ایمنی متدهای 

حمل و نقل و واحدهای شناور خواهد شد.

ساختمان کلی یک کشتی تجاری
ماش��ین آالت و تجهیی��زات ی��ک کش��تی کال از دو 

قسمت اصلی تشکیل شده است:

1( محفظه ها
محفظه ها از نقطه نظر ساختمانی به دو دسته تقسیم 

میشوند:

اهایی هس��تند که  1-1( محفظه های داخلی: ف
در داخل اسکلت اصلی کشتی و دیواره های فوالدی 
آن محبوس میباش��ند. آس��کلت اصلی از یک ستون 

فوالدی تقویت شده است که تیغه های فرعی صورت 
وی شکل بدان جوش خورده اند. این اسکلت فوالدی 
از بیرون توس��ط صفحات فوالدی ضخیم جوش داده 
ش��ده به یکدیگر و به اسکلت اصلی پوشیده شده . در 

سقف فوقانی این محفظه "عرشه" نامیده میشود.

قسمت تحتانی کشتی بایستی بقدری محکم ساخته 
ش��ده باش��دکه تحمل وزن موتورو محموله را داشته 
باشد. به همین خاطر این قسمت و دیواره ها بر روی 
آن بنا میش��وند. )Hull( ساخته میشود که در واقع 
 )Double Bottom ( پایه اصلی پیک��ره کش��تی
بصورت دو الیه ساخته شدند هال در مراحل مختلفی 
انجام میشود. دیواره های جانبی بایستی دارای انحنا 
خاصی در جلو و عقب کش��تی باش��ند. ای��ن انحنا 
یر  به کش��تی ش��کلی آیرو دینامیک میده��د که تا
مستقیمی بر ارتقا کیفیت دریانوردی و قدرت مانور 

آن در محدوده های دریایی مختلف دارد.

Cargo Holds : انباره��ای محم��والت بزرگترین 
بخش محفظ��ه داخلی را انبارهای کش��تی اش��غال 
میکنن��د. انبارها محموالت دریای��ی را در خود جای 
ه های دربداری که بر روی  میدهن��د و از طریق دری
ای بیرون��ی مرتبط میگردند.  عرش��ه قرار دارند با ف
��ه ها که در واقع درب  محم��والت از طریق این دری
اس��ت و برای )Hatch Cover( انبارها هس��تند و 
قی��ل در درون انبارها قرار گرفته و  با اس��تفاده از جر
تثبی��ت میگردند. نام این دربها جلوگیری از نفو آب 
از خارج به داخل انبار، توس��ط عایقهای الستیکی در 
سرتاسر حاشیه مدخل ورودی عایق بندی شده است. 
ب��رای گفت��ه )Hatch Comming( رعایت اصول 
ایمنی در ارتباط با خدمه کش��تی، در اطراف هر انبار 
برآمدگی فلزی تعبیه ش��ده اس��ت که بدان میشود و 
مانع از س��قوط خدمه و کارگ��ران تخلیه و بارگیری 
بداخل انباره��ا میگردد. درب انبارها در انواع مختلف 
کشتیهای تجاری به طرق مختلف باز و بسته میشوند. 
قال  در کش��تیهای قدیمی درب انبارها بوس��یله جرا

های خود کشتی باز و بسته میشد. در انواع جدیدتر
میس��ر میگ��ردد. )Winch Gear( دربها به صورت 
هیدرولیکی س��اخته ش��ده و باز و بسته شدن آنها با 
Bulk Head انباره��ا در ط��ول کش��تی به فواصل 

معین توس��ط دیواره های عرضی بنام از یکدیگر جدا 
میگردند. این دیواره ها به استحکام انبارها در تحمل 
ری می نمایند. فشار ناشی از وزن محموالت کمک مو

انبارهای کشتی بر اساس نوع و بسته بندی محموالت 
مورد حمل کش��تی ها طراحی و ساخته میشوند. به 
همین خاطر شکل و فرم ساخت آنها در انواع کشتی ها 
با یکدیگر متفاوت اس��ت. در بخش مربوط به بررسی 
ساختمان انواع مختلف کشتی ها بطور مفصل در این 

باره صحبت خواهیم کرد.

Bowe دماغه کش�تی: دماغه کش��تی میتواند به 
اش��کال و اندازه های مختل��ف آیرودینامیک طراحی 
و ساخته ش��ود. در کشتیهای مدرن امروزی طراحی 
دماغه بصورت حبابی ش��کل اس��ت. چنین شکلی از 
دماغه به کش��تی اجازه میدهد تا فشارها و نیروهای 
کششی وارد بر دیوارها از سوی امواج دریا را در هنگام 
حرک��ت آن کاه��ش داده و راندمان نی��روی محرکه 
ر  پروان��ه واقع در عقب کش��تی را برای جلو بردن مو

آن افزایش دهد.

طراحی دماغه کش��تی رابطه مس��تقیم با محدوده 
آب��ی فعالی��ت آن دارد. مثال در کش��تیهای تجاری 
فع��ال در آبهای منجمد دماغه بایس��تی از مقاومت 
باالی��ی در مواجهه با الیه های ضخیم ی برخوردار 

باش��د.

درقسمت فوقانی دماغه جایی که دو دیواره جانبی هال 
بطور موازی قرار میگیرند، یک دیواره ضخیم فوالدی 
تقویت شده بنام قرار دارد و در صورت بروز تصادمات 
دریای��ی از نفوز آب بداخل انبارهای حاوی محموالت 
جلوگی��ری Collision bulk head میکن��د. در 
قسمت دماغه کش��تی انبارهای محل نگهداری لوازم 
نین لنگر و موتور  یدکی و ظروف محتوی رن و هم

کشنده آن قرار دارند.

Fuel Tanks تانکهای سوخت مصرفی کشتی:
تانکهای س��وخت کش��تی همانطور که در شکل زیر 
نش��ان داده شده است در جداره تحتانی بدنه کشتی 

قرار دارند.
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  در عمل تمامی کش��تیهای تجاری از سوخت نفتی 
برای موتورهای دیزلی خود اس��تفاده میکنند. مزیت 
غال سن در گستردگی  اس��تفاده از نفت نسبت به 
مناب��ع و عرضه آن در بازارهای جهانی اس��ت . از این 
خیره پذیری  گذش��ته استفاده از سوختهای نفتی و 
آنها نس��بت نه سایر سوختها، راحت تر، کم دردسرتر 
و اقتصادی تر است. سوختهای نفتی فرآورده پاالیش 
نفت خام اس��ت که از نقطه نظ��ر کیفیت به دو گروه 
اصلی 1( سوختهای پاالیش شده و 2( سوختهای پس 

مانده تقسیم میشوند.

کشتیهای تجاری از دو نوع سوخت استفاده میکنند: 
1( نفت سیاه و 2( نفت دیزل

1( نفت س�یاه: در موتور کش��تی و ب��رای بحرکت 
درآوردن پروانه آن مورد اس��تفاده قرار میگیرد. نفت 
دیزل در ژنراتورهای کش��تی که نی��روی الزم جهت 
تامین برق برای مصارف برودتی و عملیاتی هس��تند 
به مصرف میرس��ند. مقیاس��هایی جهت درجه بندی 
سوختهای مورد اس��تفاده در کشتیها در نظر گرفته 
ش��ده اند که بیان کننده درجه چس��بندگی، روانی، 

چگالی و درصد حجم آب موجود در آن و در نهایت
مرغوبیت و کیفیت پاالیش آنها میباشند.

مقیاس چس��بناکی )ویس��کازیته( نفت س��یاه مورد 
استفاده در موتورهای کشتی که امروزه بطور گسترده ای 
توس��ط فروش��ندگان و دالالن و خریداران آن مورد 
اس��تفاده قرار میگیرد، بر اس��اس واحدی بنام اندازه 
گیری میش��ود. این واحد برای س��وختهای متوسط 
4 است. هر  دریایی دارای حداقل 30 تا حداالکثر 0
چقدر که مرغوبیت س��وخت دریایی باالتر باشد، عدد 
سانتی استوک آن پایین تر است. نفت سیاه مصرفی 
3 س��انتی  در موتوره��ای کش��تی دارای دو ن��وع 0
استوک. نوع اول نس��بت به نوع دوم دارای مرغوبیت 
1 سانتی اس��توک و 2 ) عمده در بازار  بیش��تر و ) 0

فروش است: 1قیمت باالتری میباشد.

2( نفت دیزل )دیزل اویل(: این نوع س��وخت در 
ژنراتورهای مولد برق در کش��تیها مصرف میشود.در 
ی از موتورهای کشتیهای تجاری با برد کم که در  بع
مح��دوده خلیجها، کانالها و رودخانه ها تردد میکنند 

به جای نفت سیاه از این سوخت سوخت برای ایجاد 
نیروی محرک��ه و بحرکت درآوردن پروانه اس��تفاده 
میش��ود. اس��تفاده از این سوخت کمک ش��ایانی به 
کش��تی جهت بدست آوردن قدرت مانور باال میشود. 
با وجود باال بودن قیمت این س��وخت نسبت به نفت 
سیاه ، مصرف آن باع صرفه جویی در میزان سوخت 
توسط موتور اصلی و افزایش قدرت عکس العمل آنها 

میگردد.

آش�امیدنی:  آب  Ballast Tanksتانکه�ای 
تانکهای آبگیری هنگامیکه کش��تی میخواهد در دریا 
ب��دون محموله حرکت کند، نیاز ب��ه افزایش وزن در 
قسمت تحتانی خود دارد تا از طریق آن بتواند تعادل 
وزن��ی خود را در حال حرک��ت و در مواجهه با امواج 
ر به حرکت خود ادامه  سنگین حف نماید، بطور مو
ر طوفانهای دریایی  ده��د و خطر واژگون ش��دن در ا
را به حداالقل برس��اند. برای رسیدن به این اهداف ، 
کش��تیها آب دریا را در تانکهایی که به همین منظور 
در سرتاس��ر جداره تحتانی و کناری آن ساخته شده 
خیره میکنند. با  ، با اس��تفاده از پمپهای اختصاصی 
خیره آب دریا در این تانکها وزن کش��تی به میزان 
30 تا 50 درصد وزن خود کشتی افزایش پیدا میکند 
و کش��تی در آب بیش��تر فرو رفته و تعادل آن برای 
حرکت در دریا تامین میگردد. کار آبگیری همزمان با 
تخلیه محموله تنجام میگیرد. در زمان رسیدن کشتی 
به بندر بارگیری نیز کشتی همزمان با بارگیری، آ ب 
 Engine room تدلی خود را به دریا خالی میکند
موتور خانه موتور کش��تی که در واقع نیروی محرکه 
آن اس��ت دربخش��ی از محفظه داخلی کش��تی بنام 
موتورخانه قرار دارد. موتورخانه در کشتیهای امروزی 
در قس��مت عقب )پاش��نه( قرار دارد. در گذشته این 
قسمت در میانه کش��تی قرار داشت و به کشتی این 
امکان را میداد که تعادل خود را در هنگام حرکت در 
خیره آب تعادلی  دری��ا حف نموده و کمتر نی��از به 
)آب باالس��ت( در تانکهای خود داشته باشد. در این 
دوره از تاری حمل و نقل، ظرفیت بارگیری کشتیها 
به مراتب کمتر از ظرفیت امروزی آنها بود. از س��وی 
دیگر ، واقع ش��دن موتورخانه درمیانه کشتی و عبور 
ش��فت و محور پروانه از انبارهای مابین موتورخانه و 
ای زیادی را در این انباره ایجاد میکرد که  پروان��ه، ف

ای حمل بود. یر مستقیم آن کاهش ف تا

با باال رفتن ظرفیت حمل کش��تیها، نیاز به اس��تفاده 
حداکث��ر از ظرفیتهای انباره��ا و بر طرف کردن موانع 
دسترس��ی به آنها در هنگام تخلی��ه و بارگیری باع 
شد که طراحان کش��تی های تجاری درطراحی های 
خود محل موتورخانه را به پاشنه آن منتقل کنند.یکی 
از نتای مهم این تغییر، خذف تونل و ش��فت پروانه و 
اتصال مستقیم موتور به پروانه و افزایش نیروی محرکه 

با قدرت مانور باال بود.
 

پروان�ه: پروانه وس��یله حرکت کش��تی اس��ت. از 
چرخش پروانه، نیروی ران��ش الزم جهت جابجایی 
کش��تی فراهم میش��ود. نی��روی الزم برای چرخش 
پروان��ه را موتور کش��تی فراهم میکن��د. تقاضا برای 
کش��تیهایی با کارایی حرکتی بیش��تر و قدرت مانور 
باالتر ، طراحان را به تمرکز بیش��تر بر روی طراحی 
پروانه واداشته است. پروانه معموال از آلیاژ منگنز – 
برنز ساخته میش��ود. با هر چرخش پروانه کشتی تا 
مسافت معینی به جلو یا عقب رانده میشود. طراحی 
پروانه بس��تگی به نیروی در نظر گرفته ش��ده برای 
چرخان��دن آن و میزان مصرف س��وخت موتور4 تا 
یر  ابت هس��تند که ش��کل و ان��دازه آنها تا 5 تیغه 
مستقیم بر روی نیروی رانش کشتی دارد. گرداننده 
 Superآن دارد. پروان��ه عمدت��ا دارای 3 آش��نای
1 ( محفظ��ه ه��ای خارج��ی این  2 : Structure
محفظه ها س��ازه هایی فوالدی هس��تند که بر روی 
عرش��ه کشتی ساخته میشود و شامل اتاق هدایت و 
کنترول، سالن اجتماعات، کابینهای پرسنل و خدمه 

وقه میباشند. و آشپزخانه و انبارهای آ

 Bridge : مرکز کنترل ناوبری و تجهیزات مخابراتی 
مرکز فرماندهی کشتی در بر گیرنده تمامی تجهیزات 
ناوبری الزم جهت هدایت کشتی است. این تجهیزات 

بطور خالصه عبارتند از :

سیستمهای ردیاب، سیستمهای موقعیت یاب، سیستم 
رادار، سیستمهای هشدار دهنده ، سیستم های جهت 

یاب و سیستم کنترول سکان.
 

خواب��گاه پرس��نل و خدم��ه ،آش��پزخانه و س��الن 
اجتماعات نیز از س��ایر قس��متهایی هس��تند که در 

محفظه خارجی کشتی قرار دارند.

مدیریت صنعتی
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4 ی از کش��تیهای  تجهیزات تخلیه و بارگیری: بع
تجاری برای تخلیه و بارگیری محموالت خود مجهز 
قیل میباش��ند که بر روی عرش��ه کشتی و به  به جر
قیل های  تعداد انبارهای آن ساخته و نصب میگردند. جر
کش��تی دارای ظرفیت ایمنی تحمل وزن مش��خ 
میباشند که آس��تانه تحمل وزن محموالت در طول 
قیل ها بایستی  جابجایی آنها به ان بستگی دارد. جر
در فواصل زمانی معین و از س��وی موسس��ات ایمنی 
مجاز مورد بازرسی قرار گریرند تا از ایمنی و ظرفیت 
ایمنی تحم��ل وزنی آنها اطمینان حاصل گردد. عدم 
قیل ها میتواند در کاهش راندمان تخلیه  بازرسی جر
یر منفی بگزارد. از نقطه نظر ایمنی  و نارگیری آن تا
نیز این امر میتواند سالمت خدمه کشتی را در هنگام 

عملیات تخلیه و بارگیری با خطر جدی مواجه کند.
 

طراحی و س�اخت کش�تیهای تجاری: طراحی 
کش��تیهای تجاری یک کار گروهی اس��ت که توسط 
مهندس��ین مکانیک و معماری سازه های دریایی بر 
اس��اس معیارهای ایمنی مورد تایید نهادهای ایمنی 
کش��تیرانی انجام میش��ود. در طراحی یک کش��تی، 

تمامی موارد زیر مورد توجه طراحان قرار میگیرد.

نوع محم��والت مورد حمل، تناژه��ای محموالت در 
نظر گرفته شده برای کش��تی، ظرفیتهای حجمی و 
ابعاد کش��تی و تناسب آنها با سرعت، مصرف سوخت 
و قدرت مانور آن. نقش��ه های س��اخت کش��تی نیز 
بر همین اس��اس تهی��ه میگردند. بمانن��د یک واحد 
، کشتیهای تجاری  مس��کونی یا یک ساختمان بزر
نیز دارای تعداد زیادی نقشه های ساختمانی هستند 
ه که  ک��ه تعداد آنها اغلب به 250 بر میرس��د. آن
در این نقش��ه ها میتوان دید مش��خصات ساختمانی 
و مکان��ی مربوط به محفظه ه��ای داخلی و خارجی 

کشتی ، ماشین آالت و تجهیزات ناوبری آن به مراه
اطالعات فنی مندرج توس��ط س��ازندگان تجهیزات 
مختلف است. دستورالعمل تعمیر و نگهداری موتورو 
تجهیزات و دس��تگاهها ی ناوبری کشتی نیز از جمله 

مدارک ضمیمه نقشه های ساختمانی آن است.
نقش��ه های س��اختمانی پس از تصوی��ب نهادهای 
ه های  ایمن��ی دریانوردی برای س��اخت ب��ه حوض

ه ساخت از سه  ساخت فرس��تاده میش��وند. حوض
قسمت اصلی تشکیل شده است:

1( انبار ورق ها و تیرهای فوالدی
2( کارگاههای برش قطعات

3( کارگاههای ساخت بخشهای مختلف محفظه های 
ه اصلی  داخل��ی و خارج��ی بطور مج��زا و 4( حوض
اتصال قسمتهای پیش ساخته جهت تکمیل ساخت و 
به آب انداختن کشتی. انتقال قطعات از یک کارگاه به 
کارگاه دیگر با استفاده از سکوهای متحرک امکانپذیر 

میشود.

انجمنهای کالس��ه بندی و اهمیت انه��ا درطراحی و 
ساخت کش��ت امنیت و ایمنی محموالت تجاری در 
طول حمل و نقل آنها در آبراهای بین المللی بس��تگی 
مستقیم به ایمنی محفظه های داخلی و خارجی کشتی 
و تجهیزات و ماش��ین آالت آن از نقطه نظر ساخت و 
مقاومت در مقابل انواع نیروهای کشش��ی و رانشی در 
مسیر حمل دارد. از این رو وجود یک استاندارد ایمنی 
بی��ن المللی نانظر بر س��اخت و نگهداری کش��تیهای 
تجاری از زمان س��اخت تا خارج شدن آنها از سرویس 

ضروری است.

رعایت این اس��تانداردها در مراحل مختلف س��اخت، از 
انتخاب نوع و ضخامت ورق های فوالدی، نوع الکترود

جوش دادن و متد جوشکاری آنها تا انتخاب ماشین آالت 
باع افزایش ضریب ایمنی بدنه در مواجهه با جریانات 

دریایی در شرایط جوی نامساعد میگردد.

عدم انتخاب تجهیزات بارگیری و تخلیه استاندارد میتواند 
باع بروز سوانح و خسارات جدی در هنگام عملیات به 
نین عدم رعایت استاندارد  خدمه و محموالت بشود. هم
در انتخاب موتور محرک و ژنراتورهای نیرو میتواند باع 
توقف کش��تی و یا بروز آتش س��وزی شود . و در نهایت 
اس��تفاده ازتجهیزات ناوبری و ارتباطی غیر اس��تاندارد 

میتواند منجر به بروز تصادمات دریایی شود.
 classi�cation در کشورهای صاحب صنعت کشتی
societies به همین دالیل ، نهادهایی بنام انجمنهای 
 United Nation )Internationalبندی کالسه 

Maritime سازی و تحت نظارت سازمان دریانوردی 
س��ازمان ملل متحد بنیان نهاده ش��ده اند که وظیفه 
اصلی آنها وضع استانداردها، مقررات و دستور العمل ها 
Organization( رابطه با طراحی،  IMO ایمنی در
ساخت و بکارگیری کشتیهای تجاری در حمل و نقل 
محموالت و نظارت مس��تمر بر رغایت آنها از س��وی 

سازندگان و صاحبان آنها میباشد.

اعضای این انجمنها را افراد زیر تشکیل میدهند:

 مهندسین مکانیک.
 مهندسین معماری سازه های دریایی.

 نماینگان شرکتهای بیمه دریایی.
 مهندسین متالورژیست.

 حقوقدانان دریایی.
 مهندسین الکترونیک.

 ناخدایان با تجربه.
 بازرسان کنترل کیفی و ایمنی.

مراحل کل��ی و مهم کنترل و نظارت بر اس��تانداردها 
عبارتند از:

 تصویب پالنهای مربوط به اس��کلت اصلی کش��تی 
)بدنه،  انبارها وعرشه(

 تصویب پالنهای تاسیساتی .
 تعیین استانداردهای مربوط به کیفیت مواد و نظارت 

بر کاربرد آنها.
 تعیین و نظارت بر استانداردهای ساخت .

 تعیین و نظارت بر استانداردهای مربوط به تجهیزات 
ناوبری، هرتباطی و سیستم های هشداردهنده.

نقشه های ساختمانی: این نقشه ها در برگیرنده کلیه 
اطالعات تفصیلی الزم در مورد طراحی و ابعاد بدنه، عرشه 
وانبارها میباشد که بر اساس آنها، کشتی ساخته میشود. 
در این نقشه ها وضعیت قرار گرفتن تمامی قسمتها در 
پروفیلهای عمودی و افقی به همراه جزییات مربوط به 
مواد مصرفی در آنها مانند نوع و ضخامت ورقهای فوالدی 
درج میشوند تا بر اساس آن اسکلت اصلی ساخته و سایر 

قسمتها در آن نصب گردند.
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• Dubai Chamber members’ trade this 
year up to April is on par with last year. 
Growth accelerated in March and April, 
with monthly exports up 5% year on year 
in March and up 2.5% in April.

• This is a positive sign moving forward 
and we are optimistic that this upwards 
trend will play out for the rest of the year. 
The GCC continues to be the  largest 
export destination of members, with 
Saudi Arabia accounting for the lion’s 
share. We expect this to remain the same 
for the year ahead given the region’s 
continued expected growth.

• Meanwhile, in April we launched the 8th 
cycle of the Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum Business Award 2014. 

• Since its launch in 2005, this 
prestigious award has helped over 1,000 
organisations, with 109 companies 
being awarded for their outstanding 
achievements in excellence.

• The Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
Business Award is now open to companies 
across the GCC, which is a major step 
towardscultivating a unified approach to 
best business practices.

Mr. Nizar Sardast stated that Dubai 
Chamber cooperates with the 
‘Government of Dubai Legal Affairs 
Department’ in reviewing and studying 
federal, local or regional legislation. The 
Chamber has formed a legal committee 
gathering legal representatives from 
different Chamber members that meets 
regularly. Besides this, the Chamber has 
a dedicated team that do the necessary 
homework for the legal team and for 
reviewing any new legislation.Mr. Nizar 

Sardast shared with the audience the 
recent amendment of the Dubai Company 
Law and the Dubai Labour Law. Moreover, 
Mr. Nizar Sardast provided an overview 
of the following local and federal laws 
and regulations that have been sent from 
the Dubai Legal Affairs Departmentand 
are under review.Laws that have been 
studied and reviewed Laws that are being 
currently under study:
1. Financial Restructuring and Bankruptcy 
Law Due to the recommendations which 
were shared by the involved parties, the 
law shall be rewritten.

2. Arbitration Law We are still studying 
the law on a Federal level.

3.Draft law pertaining to Direct 
Foreign Investment It is currently under 
consideration and study.

4. Federal Law Concerning Criminalization 
of Money Laundering, Financing Terrorism 
and Financing Illegal Organisation The 
Law is still under consideration and study

5. Draft By Laws amending Federal Law 
pertaining to Land Transport This is 
currently under consideration and study.

6. Draft Law covering Credit Guarantee 
Unmoveable Property It is currently 
under consideration and study.

7. Draft local law to Insurance Brokers It 
is still under consideration.

8. Draft local law Regulating Partnerships 
Between the Public and Private Sectors
It is still under consideration.

9. Regulation: Ministerial Draft Decision 
Regulation Pertaining to Public 

Warehousing It is currently under 
consideration and study.

Mr. Nizar Sardast concluded his session 
reiterating the Chamber’s readiness to 
receive feedback and comments from 
Business Groups on draft laws that  
impact their industries. Mr. Nizar Sardast 
invited the audience to participate in 
studying these new laws due to its 
importance in leading to better reforms 
Selected Updates from the Various 
Business Groups and Business Councils 
Represented.

Updates Of Iranian Business 
Council – Rep: Elham Arjmandi

Ms. Elham was happy that there is a 
positive opening for the trade relations. 
This is still issues regarding “White 
Cargo”. Recently, for the past 3 months, 
Iranian businesses have received negative 
approach from local banks in regards 
to trading food products. The Iranian 
Business Council is willing to sit with the 
respective authorities to clarify the issue. 
Mr. Nizar Sardast may advise the Iranian 
Business Council on how to approach 
such an obstacle. Ms. Elham mentioned 
that the IBC has become very active in 
the past few months where it hosts 3 
monthly meetings for its members, issued 
the monthly magazine which talks about 
the Economy and Business, both Farsi and 
English. IBC has carried out a campaign to 
support Iranians who want to go to 
the World Cup and support the Iranian 
Football team. The President of Iran 
visited the Southern Province of Iran; 
IBC is specifically invited to share the 
experience in regards to the Business 
matters, as well being a focal point with 
the Iranian Trade Center

2nd Business Groups & Business Councils Roundtable Discussion In Dubai Chamber 

Source: Dubai Chamber

(Selected Updates)

Economy
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Education

Resume Writing Tips & Challenges 

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

Corporate recruiters, hiring managers, 
and even agencies are usually inundated 
with resumes when a job is posted 
online.  So when a recruiter only has 
10-20 seconds to skim a resume and 
decide whether or not the person might 
be qualified, how do you ensure your 
resume stands out and makes the cut?

1) Show off your skills. It’s very helpful 
for recruiters to see you key skills 
summarized near the top of the resume. 
Make sure your summarized skills are 
brief (no more than 5-8 skills) and 
targeted specifically to the role you’re 
applying for.

2) Keep your employment history 
relevant. Recruiters don’t have time to 
go through 30 years of work history 
and they don’t want to sift through 
paragraphs on what you accomplished 
when you were a teenager working a 
completely non-relevant job. Make sure 
that you try and stick to the past 10-
20 years of work history only, and only 
focus on the jobs specifically relevant to 
the role you’re applying for (relevant jobs 
should have at least 3-5 bullets on what 
you did and what your accomplishments 
were, non-relevant jobs should be kept 
to 1-2 bullets only summarizing what 
you did)

3) Use real figures and examples. 
Instead of just saying that you’re a great 
salesperson with demonstrated sales 
results, provide some figures on the size 
of accounts you’ve managed and account 
growth figures. Instead of just saying that 
you’re a great recruiter used to handling 

high-volumes, give specific examples of 
how many candidates you’re used to 
processing and how many requisitions 
you’re used to juggling. Any time you can 
provide specific, measureable examples 
use that opportunity to really highlight 
your experience. Real figures and 
examples go a long way.

4) Keep your personal information short 
and sweet. Don’t clutter up the first 
half of your resume sharing everything 
about yourself (age, DOB, marital status, 
number of children, address, etc). Keep 
it short and sweet – they only need to 
know who you are (name) and how to 
reach you (phone number and/or email 
address). If you want you can include 
a current city, but leave out your full 
address.

5) Style counts. That doesn’t mean you 
need a flashy resume with pictures, 
colours, etc. But it does mean that 
your resume should flow, and present 
information in a visually appealing way. 
Any busy recruiter that comes across 
a resume written like an essay is likely 
to just skip it in a time crunch. Make 
sure that you use headings, bullets, and 
organize your information neatly.

6) Spell check and grammar is important. 
You’re making a first impression with 
your resume. A resume riddled with 
grammar and spelling mistakes usually 
indicates a candidate has poor attention 
to detail, or didn’t care enough to 
run a quick spell check or grammar 
check before submitting a resume. 
The odd mistake won’t hurt you (or 

even be noticed in some cases) but if 
every sentence contains spelling and 
grammar mistakes that could cost you 
an interview.

7) Keep the entire resume 
professional Recruiters don’t need to 
know your hobbies. Those are things 
that will come up in an interview if 
they’re important. Or they’ll shine 
through in your other life choices 
(volunteer experience, education, 
etc). They don’t need to know that 
you like playing Frisbee with your 
pet Labrador or that you enjoy long 
walks on the beach. Keep the resume 
focused on your work history, 
volunteer history, education/training, 
and skills.

8) Make sure you’re qualified for the job. 
It doesn’t matter how nice your resume 
flows, how well you summarize your 
skills at the start of your resume, or 
how great your real-life examples are. If 
you’re applying for a job where you don’t 
meet at least 75% of the qualifications 
there’s a good chance you won’t receive 
a call-back no matter how great your 
resume is. There’s nothing wrong with 
reaching and applying for jobs if you 
don’t quite meet every requirement (but 
you meet most) as quite often at least 
10% of requirements in a job are just 
‘nice to haves’ but if a job is pretty clear 
about certain minimum requirements 
and you don’t meet them the chances 
are you won’t hear back if you do apply.

Adapted from : Resume Writing by, C. 
Powell J. 2013 NY.USA
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sector – from health and education, to 
community investment and environmental 
stewardship. In fact, five out of six CEOs 
believe that business should play a leading 
role in addressing global priority issues. 
This is extremely encouraging.

While we have seen a great deal of 
progress, there is much work to be done. 
Companies everywhere are called on to 
do more of what is sustainable and put an 
end to what is not. We need corporate 
sustainability to be in the DNA of 
business culture and operations. The 
priority is to reach those who have yet to 
act, and especially those actively opposing 
change.

To reach full scale, economic incentive 
structures must be realigned so that 
sustainability is valued. Governments 
must create enabling environments for 
business and incentivise responsible 
practices. Financial markets must move 
beyond the short-term, where long-term 
returns become the overarching criteria 
for investment decisions. We need clear 
signals that good environmental, social 
and governance performance by business 
is supported and profitable.

This year, business will have an enormous 
opportunity to “make good” on its 
commitment to society as governments 
and the United Nations work to define 

a set of global sustainable development 
goals by 2015. This post-2015 agenda 
has the power to spur action by all key 
actors, with the private sector having a 
huge role.

These goals and targets could result in 
a framework for businesses to measure 
their own sustainability progress and help 
them establish corporate goals aligned 
with global priorities. This opportunity is 
significant to create value for business as 
well as the public good.

What will the future look like? The 
pieces are in place to achieve a new 
era of sustainability. The good news is 
that enlightened companies – which 
comprise major portions of the global 
marketplace – have shown that they are 
willing to be part of the solution and 
are moving ahead. Decisions by business 
leaders to pursue sustainability can make 
all of the difference. We can move from 
incremental to transformative impact, 
showing that responsible business is a 
force for good.

Georg Kell is executive director of the 
United Nations Global Compact, the 
world’s largest voluntary corporate 
sustainability initiative.
Edited by Kitty Stapp

CREDIT: UN PHOTO / MARK GARTEN



info@ibc.aewww.ibc.ae33

۱۳
۹۳

ه  
رما

مه
م، 

دو
ره 

شما
م، 

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
2  

     
Se

pt
em

be
r   

   2
01

4

UNITED NATIONS, Aug 27 2014 (IPS) 
Can we envision a day when a critical 
mass of companies is investing in a better 
world? Where business is delivering value 
for the long-term – not just financially, 
but also socially, environmentally and 
ethically? Over a decade ago, it was hard 
to imagine, but we can now say with 
confidence that a global movement is 
underway.

By the late 1990s, the need for action was 
unmistakable. In many ways, it appeared 
the rest of the world did not figure into 
the growth and opportunity associated 
with massive increases in international 
investment and trade. It was this fragile 
state of the union between business 
and society that led the U.N. secretary-
general to propose that business and the 
United Nations jointly initiate a “global 
compact of shared values and principles, 
to give a human face to the global market.”
This year, business will have an enormous 
opportunity to “make good” on its 
commitment to society as governments 
and the United Nations work to define 
a set of global sustainable development 
goals by 2015. 

From 40 companies that came together 
at our launch in 2000, the UN Global 
Compact has grown to 8,000 business 
signatories from 140 countries 
representing approximately 50 million 

employees, nearly every industry 
sector and size, and hailing equally from 
developed and developing countries.

Each participant has committed to 
respect and support human rights, 
ensure decent workplace conditions, 
safeguard and restore the environment, 
and enact good corporate governance 
– and then is reporting publicly on 
progress. An additional 4,000 civil society 
signatories play important roles, including 
holding companies accountable for 
their commitments and partnering with 
business on common causes.

We now have 100 country networks that 
are convening like-minded companies 
and facilitating action on the ground, 
embedding universal principles and 
responsible business practices. Networks 
serve an essential role in rooting global 
norms, issue platforms and campaigns 
within a national context, and provide an 
important base to jump-start local action 
and awareness.

It is clear that companies around the world 
are increasingly putting sustainability 
on their agendas. The reality is that 
environmental, social and governance 
challenges affect the bottom-line. Market 
disturbances, social unrest and ecological 
devastation have real impacts on business 
vis-à-vis supply chains, capital flows and 

employee productivity.

We also live in a world of hyper-
transparency, with people now 
more empowered than ever to hold 
governments and the private sector 
accountable for their actions. There has 
been a fundamental shift as companies 
come to realise that it is no longer 
enough to mitigate risk, but that they are 
expected to contribute positively to the 
communities in which they operate.
 
More persuasive than the risks are the 
opportunities that come with going 
global. As economic growth has migrated 
East and South, more companies are 
moving from being resource takers, to 
market builders.

Now, when faced with complex issues 
– extreme poverty, lack of education, 
gender inequality, environmental 
degradation – responsible companies see 
themselves as equal stakeholders for the 
long run, knowing that they cannot thrive 
in societies that fail. This has encouraged 
business to collaborate and co-invest in 
solutions that produce shared value for 
business and society.

There is also a growing interdependency 
between business and society. Business is 
expected to do more in areas that used 
to be the exclusive domain of the public 

Building a Sustainable Future – The Compact between 
Business and Society

By: Georg Kell Reprint  

Economy
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46. Lead to endless opportunities
Creating a killer blog for your 
business can lead to a big buzz 
in the social media community 
and when your blog goes viral, 
the opportunities for success are 
endless. Just imagine, publishing a 
compelling blog post could direct 
you to new acquaintances or connect 
you to individuals with influential 
power and later help you build 
stronger relationships with them, 
leading to more business ventures 
in the future. This is absolute power 
that can materialize if you are willing 
to invest your time and energy in 
making quality and engaging blogs. 
Blog can really help you acquire fame 
and fortune at the same time.

7. Source of relevant 
information
When was the last time you read a 
blog and became a true source of 
relevant information? Nowadays, 
blogs aren’t just there to tell a story, 
share a memorable event or inspire 
a person, but it is often times a good 
venue to get solid information or 
valuable insights in times of crisis.

If you want people to regard your 
blogs highly, I do suggest make them 
as informative as you can and not 
create confusion on the part of the 
reader. Share only facts that are true.

Now, are you really convinced 
that blogging can bring total 
transformation to your present 
leadership status? If you haven’t 
started your blog section yet, why 
not go over again the above reasons 
and how it could help you become a 
better leader. 

You never know, your first blog 
might be your ticket to win your 
subordinates’ full cooperation or 
be a source of enlightenment to 
their troubled minds. Why not give 
blogging a fair try and see how it 
goes. Bring your effective leadership 
skills into a new dimension speak 
your mind through blogging.

Feel free to come back to us and 
share your blogging experience. 
We love to hear from you and your 
comments are most welcomed. We 
wish to be part of your continuous 
success in the corporate or business 
world.
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Blogging has indeed made an impressive 
mark to the lives of all readers who had 
the chance to read a well-thought blog 
post. In fact, blogging made a trademark 
among individuals who desire to influence 
other people’s point of view, like our 
leaders and other career-oriented 
personalities who want to bring changes 
in the society.

Have ever wondered why even the most 
celebrated icon of our community would 
take time to share his/her thought to the 
public through a blog post? This is what 
I’m going to tackle in today’s topic, “Why 
blogging creates strong leadership?” 
I’ll be giving you 7 reasons and I do hope 
by the time you finish reading my blog 
post, you will come to realize that it really 
make sense that blogging and strong 
leadership blends perfectly together as 
one secret formula of success in relaying 
a message effectively and get a fair action 
on the part of the targeted reader.
Shall we proceed now and dig in to these 
reasons?

1. Convey a clear message
It takes a good deal of effort for any 
person in position to relay a message 
clearly to his/her subordinates. Blogging 
could be your instrument to achieving this 
goal and reaching effectively your target 
audience. If you want to master the art 
of blogging, spend quality time developing 
your writing skills. You can start by 
rewriting some blogs that interest you or 
in some way related to your ideas and I’m 
sure you will soon be writing flawlessly 
as you get the hang of writing what’s on 
your mind, in a way it will capture your 
reader’s attention and eventually get the 
main idea you wish to impart.

2. Get a feedback
One of the best features of a blog post is 
you can leave a corner at the end of the 
post for comments. Remember, getting a 
feedback is one of the best rewards you 
could get from your blogs. If you are a 
leader, this is your chance to see how 
your subordinates regard you as their 
boss. Although, feedbacks may come from 
all sorts of employees, including those 

who oppose your management. This 
could be a perfect opportunity to think 
of ways on how to win their approval or 
make changes to your present leadership.

3. Promote credibility
Blogging gives the author’s voice to 
shine all throughout the blog’s content. 
As a leader, writing blogs will promote 
your credibility as a knowledgeable 
person who has every right to hold such 
big responsibility of managing a bunch 
of employees and direct them to one 
goal—success of the company. Keep in 
mind changes do happen in any industry, 
but what makes a company or business 
moving forward depends heavily to the 
person who is in-charge of the game, one 
whose strong leadership is tested over 
time. Take time to share your deepest 
thoughts, experiences or aspirations for 
your company’s growth through well-
written blogs and use them to inspire 
others particularly your subordinates to 
contribute effectively.

4. Build trust
Any person assigned to manage a team 
can do this role, but leading them would 
require their full cooperation and you can 
only do this if you gain their trust on your 
leadership skills. Blogging can be your 
foundation to connect with your people 
and start building a closer relationship.

5. Wider coverage
True in every aspect, blogging has 
the power to influence one’s mind 
and many individuals holding high-
ranking positions. Use this tool and 
spend time to contribute well-thought 
blog posts. Why? It’s plain and very 
straightforward answer, blogs will give 
you the opportunity to voice out your 
individuality or establish your image 
due to its wider coverage benefits. So 
next time you ask yourself if there is 
really a need to start a corporate blog 
section for your people or targeted 
audience, you are absolutely heading 
to a right direction of grabbing the 
attention of a huge number of people 
and have all the exposure you need to 
be heard.

7 Reasons Why Blogging Creates Strong Leadership

Mahmood Bashash

IT & Marketing
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FOREIGN TRADE: 
MONTHLY

FOREIGN TRADE: 
12-MONTH 
CUMULATIVE 

CRUDE OIL: 
AUGUST'S 
DATA NOT YET 
RELEASED

ASSETS'S 
RETURNS:
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Iran Macroeconomics Indicator

Mofid Securities

GDP GROWTH:

* 2014 Q2 is based on primary 
announcement by the government but 
not an official figure from the Central 
Bank of Iran.

HOUSING

INFLATION AND 
EXCHANGE RATE

Economy
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Last week, Russia announced an game 
changing shift for energy in which they 
are now allowing the sale of oil and 
natural gas to be done in both Roubles 
and Yuan, bypassing the dollar and 
cracking the 40 year old petro-dollar 
system. And on Aug. 31, Dr. Jim Willie 
reported during an interview with 
TFMetals Report that this break away 
from U.S. hegemony over the purchasing 
of oil is not being limited to just Russia, 
but that the foundational country of 
petro-dollar origin, Saudi Arabia, is in 
talks with the Eurasian energy giant to 
join them in a partnership that will also 
disconnect the Arab Kingdom from the 
dollar, and open energy sales within the 
OPEC nations to be done in Roubles, 
Yuan, and perhaps even the Euro.
While speaking with Craig 'Turd' 
Ferguson of the TFMetal Report, Dr. 
Jim Willie also pointed out that while 
Russia was not fully ready to use the 
Rouble as a primary currency for a 
large portion of their oil sales, the 
inclusion of the Yuan by Gazprom will 
allow multitudes of nations to bypass 
the dollar, and allow them to purchase 
oil directly from Russia without having 
to be enslaved to SWIFT and the 
financial mechanisms of the reserve 
currency that the U.S. has used not only 
for profit, but as a financial weapon. 

Jim Willie: So what happened with 
Russia? They did in May the holy grail 
energy deal between themselves and 

China, and this is a long term, 20-30 year 
agreement. As well, back in May, April, and 
March I said watch Russia accept Yuan 
as a temporary device for energy sales. 

Russia isn't fully ready to do just Rouble 
sales. In Europe I think they are going to do 
Euro and Rouble sales, and with China they 
are gong to do exclusively Yuan sales.

So watch the Saudi's... watch OPEC... 
watch the deals that Russia starts to 
integrate with the Person Gulf nations.
And kiss goodbye this petro-dollar.- 
TFMetals Report, Aug. 31

In validation to Jim Willie's assertion 
of a growing partnership being formed 
between Russia and Saudi Arabia over 
currencies and oil sales, an interesting 
event took place a little less than 
two weeks ago that according to the 
Guerrilla Economist, had to do with the 
theft of confidential documents a Saudi 
Royal was carrying that were tied to 
negotiations between Russia and the 
Arab Kingdom over oil sales and the 
future of the petro-dollar.

The robbers, said to number between 
five and eight, seized the Mercedes and 
its three occupants – as well as €250,000 
and what Le Parisien newspaper 
described as sensitive documents.

Soon afterwards the robbers released 
the hostages and abandoned the vehicle, 

which was found an hour later in Saint-
Mesmes, a village in the Ile-de-France 
region north-east of Paris, along with 
one of the BMWs. Both vehicles were 
burnt out. - The Guardian

The ability for major nations such as 
those in Europe, the Middle East, and 
in Asia to begin using the Yuan as the 
primary currency to purchase oil from the 
world's leading energy producer is already 
available as more than 23 countries have 
established swap lines which can facilitate 
the exchange of their sovereign currencies 
into Yuan. And the benefit of this over use 
of the dollar is that nations can disconnect 
themselves from the SWIFT system 
of transfers, and alleviate much of the 
inflation that is currently being exported 
to their countries by the U.S. as the Federal 
Reserve continues to devalue the dollar 
through massive money printing programs.

The days of the petro-dollar being the 
sole currency for energy and commodity 
transactions is quickly coming to a close, 
and as such, the U.S. is not going to go down 
without a fight. And the more policies that 
come out of Washington which threaten the 
global financial system through economic 
sanctions and attempted 'red lines' that have 
far reaching effects for trade and sovereign 
economies, the faster the world will flee the 
old system, and more further into Russia 
and China's camp which is outside the 
dollar, and dedicated towards a new free 
trade foundation.

Saudi's are on the verge of joining Russia in non-dollar oil sales

Jim WIllie, PhD Statistics 

Economy
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China has become the second largest economy in the world and 
the largest trading economy. Yet, China’s global economic/trade 
importance not matched by its currency’s global position, as the 
dollar remains the major reserve currency--accounting for 40.4% 
of all foreign transactions and over 60% of global foreign exchange 
reserves. Since the 2008 financial crisis, China has challenged the 
“exorbitant privilege”  held by the United States.  China’s view, the 
dollar holds the world hostage to US monetary policy. 

However, the internationalization of the Chinese currency (known 
alternatively as the renminbi, RMB, or yuan, CNY) is not a simple 
matter.  Three important questions need to be answered:

- Can the RMB become a major international currency challenging 
the position of the US dollar?

- Should the RMB become a major international currency?

- What are the consequences for China, the region and the world 
of the internationalization of the RMB?

There are important pre-conditions to becoming an international 
(or vehicle/reserve) currency, While a major economic position is 
a necessary condition for the emergence of a new major reserve 
currency, it is not a sufficient one (see the example of Japan in 
the 1970s and 1980s, when the rise of the yen did not lead to 
a challenge to the dollar’s dominant position).   In addition to 
economic strength, a reserve currency needs full convertibility, 
free capital movements, deep, complete and liquid capital markets, 
and well-developed underlying infrastructure of interest rates and 
derivative instruments. 

Clearly, China is far from fulfilling these conditions. Nevertheless, the 
process has begun and the country has made significant progress in 
this regard.  In 2013, 12% of trade, 12% of foreign direct investment 
and 4% of outward direct investment was settled in RMB. In 2014, 
the RMB is the seventh most-traded currency in the world (1.6% 
of total trades), although it trails the major currencies.  (Standard 
Charter estimates that RMB settlement will quadruple by 2020 to 
$3 Trillion, $500 billion). Major RMB settlement centers have been 
developed in the past few years--Hong Kong, Singapore, London—
and the People’s Bank of China has swap agreements with 27 central 
banks, the most recent one with the Swiss National Bank.

China has also undertaken a number of important steps in building 
its FX market infrastructure. (Table 1).  Currency internationalization 
depends on the development of a well-run, efficient and liquid 
offshore market.   For the RMB, Hong Kong is the natural offshore 
market, providing a highly developed financial market and a test 
ground for each step. Total HK deposits/CDs tripled over 2010-
13 to RMB 1 trillion ($160 billion).  Total outstanding dim sum 
(offshore RMB) bonds quintupled over 2010-13 to RMB490 billion 
($80 billion). Moreover, we have seen since 2012 a convergence of 

the on-shore (CNY) and offshore (CNH) yuan rates, as well as the 
introduction of offshore HIBOR interest rate. 

Table 1: China’s steps toward RMB Internationalization

Important policy constraints remain. The Chinese authorities do 
not seem to have clear priorities--broad RMB internationalization 
or limited agenda of trade and investment facilitation?  As usual 
in China, we see a gradual process of experimentation/expansion.  
The internal policy debate about speed of reform and putting the 
cart of RMB internationalization ahead of the domestic financial 
reform debate has yet to be resolved. There are also infrastructure 
constraints related to capital controls and underdeveloped capital 
markets and products. Most importantly, RMB liberalization/
internationalization will result in loss of control of the financial 
system and foreign exchange markets, which goes against the 
political instincts of China’s leadership.

Despite these constraints, the internationalization of the RMB is 
inevitable.  This process will reduce the role of the dollar in global 
finance. Most importantly, it will result in greater interconnectedness 
of monetary between China and its closest trading partners in Asia. 
At the same time, with greater global power will come greater 
global responsibilities, something China might not be ready to 
shoulder.
However, given the policy and infrastructural constraints, the 
RMB is unlikely to match the dollar’s unique strengths. The global 
rise of the Chinese currency is likely to be slow and gradual. The 
global financial system will be dominated by the dollar, with the 
euro in second place, and the RMB will become an important, but 
secondary reserve currency, more akin to the yen. If it happens, 
RMB internationalization will be arguably the most important 
global financial event since the birth of the euro. Most importantly, 
RMB internationalization should be welcome and encouraged—
global finance is not a zero sum game.

1 The term “exorbitant privilege”was coined by Giscard, the French Finance Minister in the 1960s (and future President), to describe the hegemonic position given to the United States 
by the use of the dollar as the main international currency.

The (Currency) East is Red- The Internationalization of the RMB

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

1994

2002

2008

2009

2012

2011

RMB Current Account Convertibility

QIFI

Pilot Program: RMB use for settlement of trade between 
Guangdong and Yang Tze River Delta and Hong Kong/
Macau

Expansion of Guangdong program to five major trade 
cities 

Expansion of RMB Settlement program to ASEAN 
countries+ S.Korea and Argentina

R-QFII program allowing 27 HK-based FIs to invest off-
shore RMB on-shore/Later expanded to all HK-based FIs

Economy



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 
مینی برای شما عزیزان تمام امکانات خود را اعم از مهندسین مجرب و  فروش و س��اخت و س��از به صورت ت

مشاوران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

13 با هدف ایجاد وتوسعه آژانسهای امالک مدرن ومبتنی بر استانداردهای بین المللی  مشاورین امالک ای.جی.ای در سال 0
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 
T دراختیار  U R N K E Y و برگزیده مس��ابقات معماری معتبر توانسته واحدهای ویالیی و آپارتمانی با کیفیت مناسب به صورت 

کارفرمایان محترم قراردهد.

TEl/FAX: +98 21 26 56 54 70 - 9   www.A-J-A.ir  |   info @A-J-A.ir  |  ajalavasan@mailfa.com
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Simin Behbahani was a prominent Iranian 
poet, activist and translator. She was Iran's 
national poet and an icon of the modern 
Persian poetry, Iranian intelligentsia and 
literati who affectionately refer to her as 
the lioness of Iran.

Simin Behbahani
1927-2014 Tehran, Iran




