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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 شــما از آن آگاهی دارید به شــرکت 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 
شــما 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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تو ماهی و من ماهی ِ این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار
فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار
هشدار که آرامش ما را نخراشی
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پیام رییس شورا

برای ما ایرانیان که سالهاســت در کشــور امارات عربی 
متحده بویژه دبی زیسته ایم همیشه یک سو ال به ذهن 
میرسد که چرا و چگونه امارات توانسته در مدت 43 سال 
که از تاسیس کشــور می گذرد، تبدیل به امارات امروز 
شــود؟ گهگاه بعضی از سیاســتمداران و اساتید اقتصاد 
میگویند که چرا ایران مانند امارات نمی تواند در عرصه های 
اقتصــادی و اجتماعی در زمینه کنتــرل جرائم و تامین 

امنیت سیاست های مشابه را دنبال نماید؟

در پاســخ می توان گفت که مقایســه دو کشور ایران و 
امارات سنجش ناهمگون است، تفاوتهای ساختاری بسیاری بین دو کشور 

وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- عامل جمعیت: 
طبق آمار رسمی در سال 2013 کل جمعیت امارات عربی متحده حدود 
9,200,000 نفر آمارگیری شــده که جمعیــت اماراتی 1,400,000 نفر 
بوده و جمعیت خارجی 7,800,000 نفر بوده اســت. تراکم جمعیت 99 
نفر در کیلومتر مربع می باشــد. پراکندگــی جمعیت : دبی 2,100,000  
نفــر  ابوظبی 900,000 نفر، شــارجه : 1,300,000 نفر و بقیه در العین، 
خورفکان، ام القویین، فجیره، راس الخیمه، عجمان و روستاها پراکنده اند. 
از کل جمعیت 77% مســلمان، 10%مسیحی، 7% هندو و 6% پیرو سایر 

مذاهب می باشند.

جمعیت ایران طبق آخرین برآوردها حدود 78 میلیون نفر می باشند که 
در 1,648,000 کیلومتر مربع زندگی می نمایند. اقتصاد دانان عقیده دارند 
هرگز نمیتوان اثر بخشی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را در دو جامعه 
با جمعیت 10 برابر بیشــتر مقایسه نمود مثال نمیتوان کشور سوئد با 10 
میلیون جمعیت را با کشور آلمان 100 میلیونی مقایسه نماییم. بسیاری از 
سیاستها ممکن است در سوئد پاسخ بدهند و همان سیاست ها در آلمان 
جوابگو نمی باشد. هر دو کشور میزبان مهاجرانی از کشورهای شرق اروپا، 
آفریقا و آسیا هستند، و هردو کشور دنبال سیاستهای سامان دهی و بهره 
مندی از نیروی کار مهاجران هستند. سوئد بسیار موفق بوده و موفق ترین 

کشور در اروپا شده لیکن آلمان هنوز با مهاجران مشکالت بسیار دارد.

2- عامل مهم ساختار اقتصاد
کشور امارات بویژه دبی از 30 سال قبل با مطالعات کامل علمی که در کتاب 
نوشته شده توسط جناب شیخ محمد بن راشد تصمیم گرفت اقتصادش را 
بر اســاس دو عامل تجارت و توریسم بنیان گذاری نماید. که هر دو عامل 
خمیرمایه بخش )خدمات ( می باشــند. به همین دلیل با احداث مناطق 
آزاد بویــژه جبل علی و فرودگاه های موجود در خدمت تجارت–صنعت و 
توریسم قرار گرفت و بسیار موفق بوده است. در ایران ساختار اقتصادی بر 

)تولید( شــکل گرفته است نه )خدمات(. به طور مثال در 
معادالت رشد اقتصادی دبی عامل سرمایه گذاری خارجی 
مهمتریــن عامل طی ده ســاله 1996 تا 2006 بوده که 
اهم سرمایه گذاری خارجی در امارات در زمینه تجارت و 

توریسم بوده و به ندرت در زمینه تولید.

در حالــی که در ایران و در تئوری های رشــد اقتصادی، 
عامل صادرات منابع طبیعی مانند، نفت ، گاز، پتروشیمی 
و معادن در ســالهای اخیر به ندرت محصوالت کشاورزی 
بوده لیکن مدتی اســت که صادرات محصوالت ســاخت 
ایران به کشــورهای همسایه نظیر افغانســتان، آذربایجان، ترکمنستان و 
بویژه عراق که اخیرا افزایش چشــمگیری پیدا کرده است قابل توجه می 

باشد.
در ایران با توجه به سابقه تاریخی که جزو 10 کشور کهن جهان می باشد 
در آمدهای ناشی از صنعت توریسم می تواند عامل بسیار مهم در اقتصاد 
باشد که با توجه به اینکه جمعیت ایران 1% کل جمعیت جهان می باشد 
هنوز 1% از درآمدهای توریســم را بدســت نیاورده ایم )عامل 10 کشور 

تاریخی و کهنسال نیز سهمیه بیشتری را باید نصیب ایران نماید(

3- عامل فرهنگی
جمعیت امارات جمعیتی اســت تقریبا یکدســت ، همگون و با یک دین 
واحــد، با اینکه اماراتی ها 15,2% کل جمعیت را تشــکیل میدهند و به 
معنای دیگر در اقلیت عددی هســتند و 85% بقیه را خارجی های مقیم 
تشکیل داده اند، لیکن دولت با اجرای سیاست پذیرش خارجیان با ویزای 
کار ســه ساله و دو ساله اقامت خارجیان را کنترل می نماید لیکن با آزاد 
گذاشتن رفتارهای فرهنگی مربوط به خودشان و احترام به افکار و عقاید 
فردی و مذهبی خارجیان و اجازه تاسیس مسجد، معبد ، کلیسا و برگزاری 

مراسم خودشان اقدامات الزم را برای همگان لحاظ نموده است. 

با توجه به اینکه در ایران تعداد زیادی از اقوام با آداب و ســنن مختلف و 
ســلیقه های گوناگون با زبان و گویش های بسیار مختلف در یک کشور 
زندگی میکنند طبیعی است اداره جامعه ایران بشکل واحد بسیار مشکل 
می باشــد تا امارات که هر لحظه می تواند از اهرم ویزا به اقامت خارجیان 
پایان دهد. در ایران همه ایرانی اند و هیچکس نمیتواند به اقامت ایران در 
کشور خودش پایان دهند. ایران پیوسته مراقب تمامیت ارضی واتحاد اقوام 
مختلف )ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و لر( بوده و خوشبختانه توانسته 
است موزائیک ایران را همیشــه با موفقیت نگهداری نماید و اجازه ندهد 

یکمتر مربع از کل مساحت کشور در قرن بیست و یکم از دست برود. 

با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد مقایه دو کشور قیاس مع الفارق 
می باشد.

هادی موتمنی 
رییس شورا

سنجش ناهمگون
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یکــی از مهمترین اهداف گرد هم آمدن بازرگانان 
و فعاالن بخش خصوصی در تشــکیالت مستقل و 
غیرسیاســی نظیر شــورای بازرگانی ایرانیان دبی 
هم اندیشــی با همتایان در مواقع ضروری و ارتقاء 
آگاهی بــرای تصمیم گیریهــای صحیح تجاری و 
در نتیجه کاهش ریســک در معامله ها و سرمایه 

گذاریهاست.

در همین راســتا و بــا توجه به اهمیــت تاریخی 
مذاکرات هســته ای ایران با 1+5 که بدون تردید 
نتایــج آن بــر اقتصاد و بازرگانی ایــران و منطقه 
تأثیرگذار خواهد بود، نشســت همفکری  بســیار 
در روز سه شــنبه 11 نوامبر محل دبیرخانه شورا 

برگزار شد.

بدیهی است که در روز برگزاری نشست همفکری، 
هیچ کــس توانایی پیــش بینی قطعــی نتایج و 
دســتاوردهای طرف ایرانــی را در پایان ایندوره 
مذاکــرات در 24 نوامبــر، نداشــته اســت لیکن 
بامروری بر اخبار منتشــر شده و سوابق مذاکرات 
تالش شــد تــا ســناریوهای متفــاوت و محتمل 

بررسی شــده و تأثیر آنها بر شــرایط بازرگانی و 
فضای کســب و کار ایرانیان مورد بحث قرار گیرد.

اگــر بخواهیم در یک نظر، کلمــات کلیدی مورد 
بحــث را مرور کنیم تــا با حاضــران در میزگرد 
همفکری ادبیات مشــترکی داشته باشیم و پس از 
آن به جزییات مباحثات توجه کنیم،  روز یازدهم  
نوامبر چنین گذشــت: » بحث در خصوص آخرین 
اخبــار، نتایج، دســتاوردها و رایزنیها. اشــتراک 
اطالعات و روشــهای استنتاج، پیش بینی عواقب، 
عوارض، ســودها و زیانهای نتایج در صورت مثبت 
و یا منفی بــودن روند مذاکــرات. گفت و گو در 
مــورد طرفهای دیگر مذاکره، روســیه و چین در 
یک سو،  کشــورهای اروپایی، آلمان و انگلیس و 
فرانسه در سوی دیگر، آمریکا در دیگرسو ، هریک 
چــه امتیازهایی میخواهند و حاضرند چه امتیازی 
بدهنــد، بدنبال چه منافع کوتاه مدت و بلندمدتی 
هستند؟ موضع کشــورهای حوزه ی خلیج فارس 
چه خواهد بود؟ چه در صورت رســیدن به نتایج 
مثبــت و چه در صــورت ناکارآمــدی مذاکرات؟ 
رفتار متقابل با بازرگانان ایرانی و شــرایط تجاری 
چگونــه خواهد بود؟ آیا منفعــت بازرگانان ایرانی 

در نگهداشــتن نقدینگی بیشتر است یا تبدیل آن 
به کاالی بیشــتر؟ آیا بهتر آن خواهد بود که روند 
کاهــش فعالیت را حفظ کنند یــا علی رغم آنکه 
امــکان پیش بینــی تغییــرات و تهدیدهای بازار 
فراهم نیســت، فعاالنه به کســب و کار مشــغول 
باشــند. وضعیت تبادالت بانکی، سوییفت، حمل و 
نقل کاال، نرخ ارز و سیاستگزاری ارزی چه خواهد 

بود؟  و ...«

ابتــکار برگزاری و مدیریت جلســه را آقای دکتر 
رشیدزاده  بر عهده داشــتند.  ایشان ابتدا مقدمه 
ای  در خصوص چرایی برگزاری این نشست بیان 
کردنــد و از حاضران خواســتند هرآنچه در مورد 
آخریــن مراحل مذاکــرات میدانند به اشــتراک 
نتایج مذاکرات  تأثیرگــذاری  بگذارند. دامنــه ی 
بسیار گسترده است لیکن متغیرهای مؤثر و مورد 

از:  ایرانی عبارتند  بازرگانان  توجه 
بانکی عملیات   -

- کشتیرانی و حمل و نقل
- نرخ  ارز

- تأســیس شرکت  و صدور ویزا و نظایر آن.

بدنبال فراخوانی که برای تفکر جمعی در شــماره قبل )اکتبر( ماهنماه شــورا چاپ شده، جلسه ای در تاریخ 11 نوامبر با شرکت 14 
نفر از اعضای عالقه مند تشکیل شد. توجه داشته باشیم که تاریخ نوشتار 17 نوامبر یک هفته قبل از پایان مهلت 24 نوامبر است. 

ســخن سردبیر این شماره را به حاصل سخن جمع دوســتان عالقه مند به تبادل نظر و تفکر جمعی اختصاص داده ایم. چه سخنی 
بهتر از این؟

گزارش جلسه را سرکار خانم الهام ارجمندی ، عضو هیئت مدیره شورا و مسئول بخش اخبار مجله ، با قلم شیوای خود نوشته اند. 

اسفندیار رشیدزادهسردبیر کالمی بیشتر نمیتواند بر آن بیافزاید و توجه خوانندگان محترم را به آن جلب می کند. 
 سردبیر

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

گزارش نشست همفکری برای سناریوهای احتمالی نتایج مذاکرات ۲۴ نوامبر
سه شنبه - 11 نوامبر

شورا
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دنباله سخن سردبیر: پس از توضیحات مقدماتی، 
حاضران وارد بحث شــدند. خبرهای منتشرشده از 
روند مذاکــرات و همچنین اخبــار داخلی ایران و 
هریک از کشــورهای طرف مذاکره مطرح و بررسی 
شــد.  آنچه به نظر حاضران میرســد آنست که در 
بدترین حالــت، حداقلی از توافــق حاصل خواهد 
شــد زیرا همه مذاکره کننــدگان به آن نیاز دارند. 
لیکن آنچه محتمل اســت  آنســت که  رسیدن به 
توافق همه جانبه بصورت آنی، بسیار سخت خواهد 
بود و به نظر میرســد با توافقی مختصر که شــاید 
خیلی هم برد-برد نباشــد، تمدید شرایط محتمل 

تر خواهدبود.
نکتــه ای که در صورت رســیدن بــه توافقی همه 
جانبه  مــورد تأمل اســت، درس گرفتن از تجربه 
ی پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و افت ناگهانی 
نرخ ارز اســت. در آنزمان، نــرخ ارز از حدود 340 
تومــان تــا 47 تومان افت کرد  و پــس از آن اوج 
گرفت. اکنون هــم میتوان پیش بینی کرد که نرخ 
ارز بصورت مقطعی تا حد نرخ ارز دولتی افت  کند 

و پس از مدتی از نرخ کنونی هم باالتر رود. 
ســؤال شــد که مکانیزم برقرای مجدد ســوییفت 
چیســت؟ آیــا آمریکا و یــا اتحادیه اروپــا از نظر 
قانونی احاطه دارد بر برنامه ریزی و سیاســتگذاری 
ســوییفت؟ و جمع بندی پاســخ آنســت که هیچ 
مکانیــزم قانونی بــرای محدود کردن ســوییفت 
نبوده و این گروه هم نظیر بســیاری از شــرکتهای 
بزرگ خصوصی، تحت تأثیر فضای تحریم بصورت 
یکطرفه ارائه خدمات به ایران را  قطع نمود. شــاید 
یکی از آســانترین توافقات که نیاز به مصوبه ای از 
هیچ دولتی هم نــدارد و مانور تبلیغاتی بزرگی هم 

باشد، برقراری مجدد سرویس سوییفت باشد.
در صــورت توافــق، تحریمهای ســبک و خصوصا 
آندســته از تحریمها که با امضــای رییس جمهور 
آمریکا الزم االجرا شــده است ابتدا برداشته خواهد 
شــد. اختالف نظرهای کشورهای طرف مذاکره نیز 
بیشتر به قصد بردن سهم بیشتر از تغییرات مثبت 
بازار منطقه و ایران اســت. رفتن هیأتهای بازرگانی 
از کشــورهای اروپایی  به ایران نیز ناشــی از این 

عالقمندی است.

حال، تصور سه سناریوی توافق، عدم توافق و توافق 
بینابینی و تشــریح  عواقب هریــک امکان  برنامه  

ریزی بهتر به فعاالن بخش خصوصی خواهد داد.
ســؤال اصلی که مطرح است آنســت که آیا نتایج 
مذاکرات این دوره، تأثیر مســتقیمی بر فعالیتهای 

بازرگانــان ایرانی مقیم امارات دارد؟ و این تأثیرات 
چــه خواهد بــود؟ بازرگانان ایرانی چه سیاســت 
تجاری در پیــش بگیرند که هم منافع ایشــان را 
تضمین کند و هم در یک همکاری متقابل با کشور 

میزبان، به رشد اقتصادی امارات کمک کند.
آنچه بنظر محتمل میرسد آنست که دولت امارات 
عربــی متحده هم اکنون یکی از  بازیگران فعال در 
منطقه است. در ســالهای گذشته، بیشتر در نقش 
کمک رسانی و فعالیتهای انساندوستانه ظاهر شده 
اســت لیکن در ســال جاری در معادالت سیاسی 
منطقه نقش فعالتر و مؤثرتری داشــته اســت. لذا، 
به نظر میرســد در مورد سیاســتهای آتی در قبال 
ایرانیان نیز بجــای هماهنگی با دول بزرگ، نقش 
خــود را ایفا نمایــد. در این حالــت، نقش مثبت 
و فعال بازرگانــان ایرانی  نیز بعنوان مشــاوران و 
همکاران اتــاق بازرگانــی دبی  در ســوگیریها و 
تصمیــم گیریهــا مؤثر خواهد بود. شــاید بصورت 
مقطعی، فشــار بر بازرگانان ایرانی بیشــتر شده و 
عرصه ی فعالیتهای بانکی و تجاری بر ایشان تنگ 
تر شود لیکن در درازمدت امکان بازگشت به روال 
عادی وجود دارد. در همین راستا، شورای بازرگانی 
باید فضای مذاکره ی مثبت ایجاد کند تا بازرگانان 
ایرانی با تشــریک مساعی از دوره ی محدودیتها و 

عوارض ناشی از آن بسالمت عبور کنند.

تجربه ی آندســته از اعضاء شــورا کــه در ارتباط 
مســتقیم با شــرکتهای بــزرگ و بازرگانان غربی 
هستند در یکســال اخیر نشان میدهد که مراجعه 
بــرای باز کردن فضای تجاری با ایران بســیار زیاد 
شده است. بازرگانان کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نســبت به توافق در آخر نوامبر خوشیبن هستند و 
تمهیداتی  نیز بــرای آغاز فعالیت در ایران تدارک 
دیده اند. این گروه از فعاالن اقتصادی، خیلی پیش 
از پیشــرفت مذاکرات تا این مراحل نیز البی های 
خــود را فعال کرده بودنــد و مذاکرات اقتصادی با 
بخش خصوصــی را پیش برده بودند. نگرانی عمده 
در آمریکا و محدودیتهای اعمال شده توسط کنگره 

آمریکاست.

ســؤال دیگری که مطرح اســت آنســت که طرف 
ایرانی و طــرف آمریکایی، هردو در داخل کشــور 
خود بــا محدودیتهــای پارلمانی مواجه هســتند. 
لذا، نتیجه ی مذاکرات هر چه باشــد، روش اعالن 
عمومی خاص خود را میطلبد. هر یک از دو کشور 
خواهان آنست که برای رضایت افکار عمومی، برنده 

ی مذاکرات باشد. پس روش چه خواهد بود؟ الزم 
به یادآوری است که پس از توافق 6 ماهه در دوره 
ی قبل مذاکرات، با اعالم کتبی یکســویه، حساب 
بانکی 286 شــرکت در بانک ENBD بســته شد. 
پس آیا میتوان نتیجه گرفت که اگر توافقی حاصل 
شــود، ابتدا تأثیر محدود کننــده ای بر بازرگانان 

ایرانی خواهد داشت؟ 

عالوه بر آن، با آزاد ســازی تبادالت بانکی، بیش از 
یکصد میلیارد دالر از درآمدهای ایران آزاد خواهد 
شــد. پس همچنان میتوان افت 20 تا 30 درصدی 
نرخ ارز را پیش بینی نمود. اما آنچه بیشتر محتمل 
اســت، آزادســازی ســرمایه ی بلوکه ی ایران در 
چند نوبت اســت و شــاید در یک دوره ی یکساله. 
بنظر میرســد شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی 
بســته به توان خود در جذب این سرمایه ، بر روند 
آزادســازی آن تأثیر بگذارند تا بیشترین منافع را 
بدست آورند. آزادسازی سوییفت نیز یکی از اولین 

اتفاقها میتواند باشد.
ســؤال دیگری آن خواهد بود کــه پس از ایندوره 

مذاکرات، وضع کشتیرانی را چگونه میبینید؟

نکته ای کــه حاضران در جلســه ی همفکری به 
آن پرداختند آن اســت که احتمــال رفع تحریمها 
بر کشــتیرانی بیشــتر است. بســیاری از شرکتها 
خدمــات ســودآوری در حوزه ی حمــل و نقل و 
کشــتیرانی تعریف کرده اند و اکنون بدنبال توسعه 
این فعالیتها با رفع تحریمها هستند.  سودآوری در 
صنایع ایران درصد سود بســیار باالیی در مقایسه 
با دیگر کشــورهای منطقه دارد و شرکتهای غربی 
به شــدت پیگیر رفع موانع برای سرمایه گذاری در 

ایران هستند. 

آنچه رفع تحریم کشــتیرانی را محتمل تر میکند، 
خارج کردن نام شرکت نفت کش ایران از فهرست 

تحریمهای اتحادیه  اروپاست. 
بنابرایــن، رفع تحریم از ســوییفت، کشــتیرانی و 
تعمیر و فروش قطعــات هواپیما به نظر در اولویت 

خواهد بود.

در پایان جلســه، همــه ی حاضــران عالقمند به 
برگزاری دوره ای نشســتهای همفکــری بودند تا 
با تشریک مســاعی همکاران در شورای بازرگانی، 
برای پشــتیبانی در توسعه ی کار و تجارت و گذر 

پیروزمندانه از این مقطع خاص  همراه شویم.

چنین گفت خرد جمعی .....
بعد از 24 نوامبر )سوم آذر(

آنچه در تنظیم این گزارش رعایت شــده اســت، عدم ذکر نام برای آســایش در بیان نظرات بوده اســت. همچنین در بیان و جمع بندی نظرات، سعی بر رعایت امانتداری و عدم سانسور است. 
الزم به یادآوری اســت که آنچه در این گزارش درج شــده، نظرات آزاد افراد حاضر در این میزگرد همفکریســت و شــورای بازرگانی ایرانیان دبی بدون تأیید و یا تکذیب، این گزارش را برای 

اســتفاده اعضاء خود و عموم مخاطبان منتشر نموده است. 
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shirazi_mehdi@ymail.com  مهدی کشاورز مطلق شیرازی،   مشاور حقوقی، دانشجو دکتری جزا و جرم شناسی، دانشگاه مونترال کانادا

بررسی گزارش ساالنه »سازمان شفافیت بین المللی« و دالیل پیشرفت پنج 
کشور برتر جهان  در مبارزه با فساد اقتصادی

مقدمه
 iii »سازمان شفافیت بین المللی« یا یک سازمان 
غیردولتی اســت و دفتر اصلی آن در برلین آلمان 
قرار دارد. این ســازمان در ســال 1993 از سوی 
iv »پتر ایگــن«  که یکی از مدیران اســبق بانک 

جهانی بــود با هدف تالش برای مبارزه با فســاد 
اقتصــادی و افزایــش آگاهی در مــورد آن پایه 
گذاری شــد. این ســازمان در حدود صد کشــور 
توسعه یافته و در حال توسعه )از جمله در امارات 
متحده عربــی( نمایندگی دارد و از اعتبار فراوانی 
برخوردار است. این سازمان از سال 1995 به این 
سو ساالنه گزارشــی را با عنوان »شاخص ادراک 
فســاد« منتشر میکند و گزارشــهای ساالنه خود 
را بر پایــه معیارهایی از جمله بررســی و تحقیق 
و تفحص در میان تجار، ســرمایه گذاران، معامله 
گران و تحلیل گران و درجه خطر پذیری کشورها 
و نیز بر اساس مدیریت دولتی در کشورها، شرایط 
دسترسی شــهروندان به خدمات عمومی، ساختار 
حقوقــی و قضایی حاکم در کشــورها و موقعیت 
بخش خصوصــی تهیه میکند. فســاد در گزارش 
این ســازمان چنین تعریف میشود: سوء استفاده 
از موقعیــت دولتی به منظور دســتیابی به منافع 
شــخصی، قبول رشوه از ســوی مقامهای رسمی 
برای انعقاد قراردادهای دولتی. »سازمان شفافیت 
بین المللی« پدیده فســاد را تنها در بخش دولتی 
و همچنین نهاد های بین المللی بررسی مینماید. 
فســاد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی اســت که تمامی کشورها را تحت تأثیر 
قرار میدهد. فساد نهاد های دموکراتیک را از بین 
میبرد، ســرعت توسعه اقتصادی را کاهش میدهد 
و به بــی ثباتی دولتها دامن میزند. v )بان کیمون، 

دبیر کل سازمان ملل متحد 2012(

این ســازمان، کشــورها را از نظر میزان پاکی از 

صفر تا صد درجه بنــدی میکند. نمره 100 برای 
پاکترین و صفر متعلق به فاســدترین آنها اســت. 
نمــره 100 به معنــای نبود فســاد و پاکی کامل 
اســت و در مقابل نمره صفر فســاد گســترده و 
دایمی را در آن کشور نشان میدهد. بنا به گزارش 
»سازمان شفافیت بین المللی« بهترین کشورهای 
جهــان از نظر کمترین میزان فســاد بــه ترتیب 
عبارتنــد از دانمــارک، فنالند، نیوزیلند، ســوئد، 
ســنگاپور و همچنین در این گزارش از کشورهای 
افغانستان، سودان، میانمار،  سومالی، کره شمالی، 
ازبکستان، ترکمنستان، عراق، به ترتیب به عنوان 
فاسدترین کشورها نام برده شده است. کشورهای 
نیوزیلند، دانمارک، فنالند، ســوئد و ســنگاپور به 
طور مداوم در صدر “شــاخص ادراک فساد” رتبه 
بندی شــده اند و تصور میشود که کمترین میزان 
فساد مالی و اقتصادی را در بین 177 کشور مورد 

باشند. دارا  مطالعه 

ایران جایگاه 
از ســوی »ســـــازمان شــفافیت  ایران  بررسی 
بین المللی« از ســال 2003 آغاز شد. این کشور، 
در گزارش آن سال این ســازمان، در میان 133 
کشور مورد بررسی در رده 78 جای گرفت. از آن 
ســال به این سو ارزیابی ایران بدون وقفه به شرح 
زیر ادامه یافت؛ که نتایج این بررســی را میتوانید 

در جدول زیر مشاهده نمایید.
همان طور که مشــاهده میشــود بر اســاس این 
گزارش، ایران در طی یک دوره هشت ساله یعنی 
از ســال 2003 تا 2010 همواره ســیر نزولی به 
سمت فاسد تر شدن داشته است. در سال 2011 
رتبه ایران یکباره نســبت به دوره های قبل ارتقاء 
یافته اســت و در میان 183 کشور در رتبه 120 
قرار گرفته اســت. در آخرین گزارش این سازمان 
که در سال 2013 منتشر شده است امارات عربی 

متحــده در رده 26، عمان در رده 61، بحرین در 
رده 57 و عربســتان در رده 63 قرار گرفته است 
و ترکیه با قرار گرفتن در رده 53 جدول، 91 پله 

پاکتر از ایران است.

نیوزیلند،  کشــورهای  موفقیــت  دالیــل 
دانمارک، فنالند، سوئد و سنگاپور

در خصوص این کشورها باید گفت: با اینکه آنها تا 
کســب رتبه مطلوب یعنی رتبه صد فاصله اندکی 
دارنــد ولی هنــوز نمیتوان این پنج کشــور را از 
لحاظ میزان فساد منزه دانســت. به عنوان نمونه 
کشــور نیوزیلند با اینکه رتبه یک را در جهان دارا 
اســت ولی امتیاز 90 از 100 را به خود اختصاص 

داده است.
 

پدیده فساد  چگونگی مهار 
بر پایــه آخرین گزارش ســازمان شــفافیت بین 
المللــی در خصــوص “شــاخص ادراک فســاد” 
مجموعاً 72% از کشــورهای جهــان در وضعیت 
خطرناکــی قرار دارند و تنها 6% از آنها در وضعت 
تقریباً قابل قبولی میباشــند. این آمار بیان میکند 
که مهار پدیده فســاد به دلیــل پیچیدگیهای آن 
برای بســیاری از کشــورها یک معضل اساسی و 
بســیار پیچیده محسوب میشود و آنها تا کنون در 
حل این معضل جهانی ناتوان بوده اند. به نظرمی رسد 
برای حل این معضل راهکارهایی وجود دارد که با 
مطالعه وضعیت کشــورهای موفق در مبارزه علیه 

فساد اقتصادی به دست آمده است. 

در کنار اجرای قانون، مشارکت عمومی گسترده در 
بخشهای دولتی و مردمی و همچنین مکانیزمهای 
شفاف ســازی مانند: انتشــار آزاد اطالعات برای 
مبــارزه با فســاد در این کشــورها وجــود دارد. 
یافته های مطالعاتی اخیر در کشــورهای فنالند، 

چکیده: فســاد اقتصادی پدیده ای خانمان سوز اســت که امروزه گریبان 
همه مردم دنیا را گرفته اســت. نتایج فســاد اقتصادی را در ابعاد گوناگون 
میتوان دید. فســاد اقتصادی عواقب وخیــم جهانی مانند فقر، نا آرامی های 
اجتماعــی و اقتصادی را در پی دارد. فســاد، تجارت ملــی و بین المللی را 
به تدریج نابود مینماید. فســاد موجب تهدید امنیــت داخلی و بین المللی 
و منابع طبیعی اســت. در بروز پدیده فســاد مجموعــه ای از عوامل مانند 
اوضاع و احوال اقتصادی، بیکاری، نوع نظام اقتصادی و حتی فرهنگ جاری 
مردم نقش دارد. مقابله علیه فســاد اقتصــادی همت جامعه جهانی را طلب 

مینماید. در این نوشــتار کوشش شده است با بررسی و تحلیل آمار و نتایج 
گزارش ســاالنه »سازمان شــفافیت بین المللی«، ii »شاخص ادراک فساد«  
روشــهای مقابله با پدیده فساد با استفاده از تجربیاتی که در کشورهای برتر 
مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته اســت به منظور افزایش آگاهی در مورد 

مبارزه با فساد بررسی شود.

واژه های کلیدی: ســازمان شــفافیت بین المللی، شــاخص ادراک فساد، 
با فساد. فساد اقتصادی، مبارزه 

اقتصادی
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دانمارک، ســوئد نشــان میدهد که دستگاه های 
دولتی در این کشورها دارای عملکرد صادقانه ای 
میباشــند و عالوه بر التزام بســیار محکم رهبران 
سیاسی این کشورها در مبارزه علیه پدیده فساد، 
فنالند، ســوئد، دانمارک و تا حــدودی نیوزیلند 
دارای مجموعه ای از ویژگیهای مشــترک هستند 
کــه به طور معمول با پایین بودن ســطح فســاد 
ارتباط دارد. که در ادامه به بررســی این ویژگیها 

میپردازیم.  

خصوصیتهای مشــترک چهار کشــور برتر 
جهان:

vi سرانه تولید ناخالص داخلی؛  الف. 

ب. حــذف فاصله طبقاتی یا نابرابری اجتماعی؛

ج. میزان با ســوادی در این کشــورها )نزدیک به 
100%(؛

د. توجه به مســائل حقوق بشــری. مانند برابری 
اجتماعــی و آزادی اطالعات در این کشــورها در 

وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

مطالعات اخیر در کشــورهایی که دموکراسی در 
آنها به خوبی تثبیت شــده است نشان میدهد که 
آزادی مطبوعــات با کنترل پدیده فســاد ارتباط 
مســتقیم دارد. البته موارد فوق به تنهایی دلیل 
موفقیــت این کشــورها در امر مبارزه با فســاد 
نمیباشــد. دالیل دیگری نیــز وجود دارد که در 
ادامه بــه طور اختصار به آنهــا خواهیم پرداخت 
ضمــن اینکــه به نظرمی رســد پیاده ســازی و 
الگو بــرداری از هرکدام از مؤلفــه های ذیل به 

بومی ســازی و منطبق ســاختن ایــن الگوها با 
ســاختارهای حقوقی و عرفــی جامعه ی مقصد، 

دارد.   نیاز 
در حدود صد ســال قبل و پیش از دوران گذار و 
تبدیل شــیوه حکمرانی چند کشور برتر در مبارزه 
علیه پدیده فســاد به دولتهای خوب یا حکمرانی 
خوب VIIدانمارک و ســوئد موقعیت ممتاز کنونی 
را در دنیای مبارزه علیه فســاد نداشتند. به عنوان 
مثال یکــی از قدیمیترین قواعدی که قبل از دهه 
شست میالدی یعنی از سال 1766 در دنیا توسط 
سوئدیها پایه گذاری شد، قاعده “امکان دسترسی 
آزاد عمــوم مــردم به اســناد رســمی و دولتی” 

میباشد.

کشــورهایی که در امر مبارزه علیه فســاد دارای 
عملکرد مناسبی هســتند معموالً و به طور سنتی 

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

سال مورد بررسی

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

تعداد کشورهای مورد بررسی

133
145
159
163
179
180
180
178
183
176
177

رتبه ایران در کشورهای مورد بررسی

78
87
88
105
131
141
168
146
120
133
144
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دارای سیســتمهای بــاز سیاســی - دولتهای باز  4

VIII - جامعــه مدنی فعال و وجــود حس اعتماد 

عمومی هســتند و مکانیزمی که مسئولین را ملزم 
به پاســخگویی با شفافیت باال نگاه میدارد در آنها 
وجود دارد. این مکانیزم برای شــهروندان امکان 
نظــارت بر سیاستمدارانشــان را فراهم مینماید و 
آنها را در خصوص اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ 

میدارد.  نگاه  پاسخگو  مینمایند 

با فساد پیش شرطهای مبارزه 
الف. انتشــار اطالعات بودجه راه اتالف و اختالس 
ثروتهــای عمومی را مســدود مینمایــد. بنابراین 
دولتها باید اطالعات بودجه و هزینه های عمومی 
را بــه آگاهــی عموم برســانند و بــرای افزایش 
مشارکت عمومی در سراسر فرایند تصویب بودجه 

نمایند. کوشش 

به عنوان مثال: در کشــور ســوئد، شــفاف بودن 
ردیفهای بودجه به مــردم امکان میدهد دولت را 
در چگونگی مصرف و مدیریــت ثروتهای عمومی 

نمایند. ارزیابی 

ب. تصویب قوانین و تمهید ابزار قانونی بازرســی، 
برای نظارت بر رفتار و اقدامهای نهادهای دولتی. 
کشور دانمارک وزارتخانه های خود را ملزم نموده 
اســت تا هزینه های وزارتخانه های خود از قبیل 
هزینه ســفرها و هدیه هایی را که توســط دولت 
تهیه میشــود را به طور ماهیانه منتشــر نمایند و 

در دسترس عموم قرار دهد.

ج. اقــدام به جرم انگاری طیف وســیعی از اعمال 
و رفتارهایی که منجر به فســاد اقتصادی و ســوء 
اســتفاده از منابع عمومی میگــردد یکی دیگر از 

پیش شرطهای مبارزه با فساد است.

ویژگیهــای اصلی جرایمی که در ارتباط با فســاد 
از: اقتصادی هستند عبارت است 

1. در بســتر فعالیتهای اقتصادی ارتکاب می یابد؛

2. مرتکــب از دانــش اقتصادی، تجــاری و مالی 
برخوردار است؛

3. جهــت گیری ایــن قبیل جرایم، کســب یک 
امتیاز مالی در جهت منافع شخصی است؛

4. نوعاً با لطمه به اعتبار و امنیت بخشهای دولتی 
همراه است.

5. خســارتهای ملی قابل توجه به بار میآورد. 

د. وجود یک قوه قضاییه مستقل و کارآمد.

شــفافیت اقتصادی و مبارزه علیه فساد اقتصادی 
مســتلزم وجود یک قوه قضائیه مســتقل است. نه 
قوه ای که از ســایر نهادهــا و نیروهای اقتصادی 
و سیاســی تأثیر بپذیرد. قوه قضائیه مســتقل قوه 
ای اســت که بتواند همه مقامات کشور و سایرین 

را بدون اســتثنا در موارد الزم بــه دادگاه احضار 
و حکــم عادالنه صــادر نماید. قــوه قضائیه باید 
بزرگترین مانع بر ســر راه مفسدان باشد. آنها باید 
همواره از واکنشهای جدی و قهرآمیز قوه قضائیه 

برابر کمترین میزان فساد بهراسند. در 

پیشنهادات و  گیری  نتیجه 
کشــورهایی که مایل به اصالح سیستم خود هستند 
میتوانند از تجربیــات کارآمد دولتهای موفق در این 
زمینه الگوبرداری کنند و در مسیر تحقق شفافیت و 
الزام مسئولین به پاسخگویی و پاسخگو نگاه داشتن 
آنها و حکمرانی خوب حرکت نمایند. نقض قوانین و 
مقررات اقتصادی افزون بر لطمه به مالکیت خصوصی و 
عمومی، به ارزشهای اساسی مانند اعتماد، قانونمندی، 
امنیت مبادالت اقتصادی و کارکرد و عملکرد صحیح 
نهادها لطمه وارد میکند. بررسیهای بین المللی نشان 
میدهد که هر اندازه کشوری فاسد تر باشد، کسب و 
کار در آن دشوارتر و فعاالن اقتصادی با موانع بیشتری 
روبرو هستند. برای تغییر، فهمیدن و فهماندن آثار و 
ابعاد خطرناک پدیده فساد اقتصادی باید تالش کنیم. 
قبول و درک اینکه هیچکس برتر از قانون نیســت؛ 

میتواند اولین گام در این مسیر باشد. 

اقتصادی

I. 1	  Corruption	  Perception	  Index	  
II. 1	  Transparency	  International	  
III. 1	  Peter	  Eigen 
IV. 1	  Ban Ki-‐moon 
V. 1	  GDP	  per	  capita	  
VI. 1	  Good	  Government	  	  
VII. Government	  Openness 

	.شوودد یم مميیتقس ددستهھ سهھ بهھ کهھ جامعهھ قبالل ددرر ددوولتت ففيیووظظا ننيیمهھمترر اانجامم    
 ددرر ننيیادديیبن ررااتتيیيیتغ جادديیاا بهھ قاددرر ٬،ییااقتصادد ررشدد حددااکثرر بهھ لليین منظظوورر بهھ ااقتصادد تتيیرريیمدد با هھھھا ددوولتت کهھ یمعن ننيیاا بهھ ؛ییاا تووسعهھ رروواابطط. االفف
	.هھھھستندد مختلفف ییهھھھا نهھيیززم    
	.ییشهھررووندد حقووقق وو کيیددمووکرراات رروواابطط. بب    
.کشوورر ااددااررهه بهھ مرربووطط ااموورر ددرر مشاررکتت نهھيیززم نمووددنن فررااهھھھمم وو یااجتماع حقووقق. جج 	  
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نرخ ســود بانکی در یک دهه گذشته همواره چالش 
بزرگ نظام بانکی ایران بوده است.

هنگام صحبت از سود بانکی، دو مفهوم سود سپرده 
های سرمایه گذاری و سود تسهیالت به ذهن متبادر 
می شــود که معموال نرخ ســود تسهیالت تابع نرخ 
سود سپرده هاست. منابع مالی نظام بانکی از محل 
سپرده های مردم تامین می شود و هرچه نرخ سود 
ســپرده های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم برای 
ســپرده گذاری افزایش می یابد و هرچه نرخ سود 
سپرده های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده گذاری 

کاهش خواهد یافت.

در کشورهای توســعه یافته که بازارهای مالی تنوع 
بیشتری دارند و مردم با این بازارها آشنایی بیشتری 
دارند، ســرمایه گذاری در بازارهای غیر بانکی نظیر 
بــورس به عنوان رقیبی جدی در جذب منابع مردم 
خودنمایی می کند ولی در ایران این وظیفه بیشــتر 

به عهده نظام بانکی است.

در اقتصادهای متوازن و کنترل شــده، نرخ ســود 
ســپرده ها متناســب با تورم تعییــن و به گونه ای 
محاسبه می شــود که نرخ واقعی سود مثبت باشد. 
هر چه وضعیت اقتصاد کشوری متعادل تر باشد این 
نرخ به ســمت صفر تمایل نشان می دهد. به عنوان 
مثال در سوییس و هنگ کنگ این نرخ صفر درصد، 
در آمریکا 25 صدم درصد و در کره جنوبی 2 درصد 

است.

در کشــوری مثل عراق با نرخ سود بانکی 8 درصد 
و نرخ تورم 5,6 درصد، نرخ واقعی ســود 2,4 درصد 

است ولی در ایران به رغم نرخ سود باالی 20 درصد 
متاســفانه نرخ واقعی سود منفی است. هنگامی که 
به نرخ تورم در این کشــورها نگاه می کنیم متوجه 
می شــویم که نرخ تورم نیز به همین نسبت، صفر 
و زیر صفر اســت و در نتیجه نرخ ســود واقعی عدد 
مثبتی اســت. ایران جزو پنج کشوری است که نرخ 
ســود باالیی دارند و ایــن امر بیانگر تــورم باال در 
این کشورهاســت ولی در مقایسه نرخ سود با تورم 
مشــاهده می کنیم که نرخ واقعی سود عدد منفی 
را نشــان می دهد یعنی سپرده گذاران شاهد نزول 

ارزش سرمایه شان هستند.

در شرایطی که تورم از کنترل خارج می شود شبکه 
بانکی توانایی الزم برای بازدهی متناســب با تورم را 
نخواهد داشــت و نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم 
می شــود. با توجه به مهم ترین وظیفه نظام بانکی 
کــه تجهیز منابع مالی و تخصیــص و توزیع آن در 
بخش های مختلــف اقتصاد و بین فعاالن اقتصادی 
است هرچه هزینه تامین منابع بانک ها افزایش پیدا 
کند به تبــع آن هزینه اعطای تســهیالت به بنگاه 
های اقتصادی نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه 
افزایــش بهای تمام شــده کاالهــا و خدمات، تورم 

بیشتر می شود و این زنجیره ادامه پیدا می کند.

تعیین نرخ ســود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و 
اساســی اقتصاد است و توانایی جذب منابع در نظام 
بانکی، ارائه تســهیالت و کنترل شــرایط اقتصادی 

نشان دهنده حساسیت ویژه آن است.

در شــرایط متعادل، نرخ ســود بانکی بــه گونه ای 
تعییــن می شــود که در بازار پول تعــادل برقرار 

شــود یعنی هم برای سپرده گذاران و هم دریافت 
کنندگان تســهیالت بانکی، نرخ قابل قبولی ارائه 
کنــد. در صورتی که نرخ ها به صورت دســتوری 
تعییــن شــوند، جذابیت نــرخ پایین تســهیالت 
موجب افزایش احتمال بکارگیری منابع در پروژه های 
غیرمولد و در نتیجه موجب اتالف منابع می شود. 
بنابرایــن ســازوکار طبیعی عرضــه و تقاضا برای 
تعیین نرخ ســود بانکی تا حدی اهمیت دارد که 
اقتصاددانان، دولت ها را از دســتکاری قیمت ها 
به خصوص نرخ ســود بانکی پرهیز می دهند. در 
سال های گذشــته شــبکه بانکی در اثر سیاست 
تعیین دستوری نرخ سود، منابع را به نفع دریافت 
کنندگان تســهیالت توزیع کرده است و اکنون با 
انبوهی از تسهیالت بازپرداخت نشده و بدهکاران 

بانک مواجه هستیم. کالن 

برنامــه جدیــدی که دولــت و بانــک مرکزی به 
اتفاق طراحی و به دنبال اجرای آن هســتند طرح 
منطقــی کردن نرخ ســود و تورم اســت. به این 
ترتیب سیاســت های پولی کشور به سمت کاهش 
تدریجی تورم و به تبــع آن کاهش تدریجی نرخ 
سود خواهد بود. طبق این طرح به سپرده گذاران 
و بانک ها پیشــنهاد شــده اســت که مدت زمان 
ســپرده گذاری را تا سقف یک سال محدود کنند 
تا ضمن عــدم ایجاد تعهدات بلنــد مدت، امکان 
اعمال سیاســت هــای کنترلی و تعدیل ســاالنه 
نرخ ها وجود داشــته باشــد. به این ترتیب نظام 
اقتصادی کشــور امید دارد که در چند سال آینده 
شــاهد کاهش تورم تا حد یک رقمی شــدن آن 

باشد.

داستان دنباله دار نرخ سود

مقاله آقای دکتر عقیلی – مدیر عامل بانک خاورمیانه )بر گرفته از مجله آقتاب خاورمیانه(
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هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان

بازرگانی

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

بخش نخســت این مقاله در ماهنامه اکتبر شــورا به چاپ رســید. بخش دوم مقاله، کارکرد اتاق های بازرگانی در کشــور بریتانیا با ساختارهای ناهمسان را 
بررسی می کند. تجربه کشــورهای فرانسه و آمریکا در شماره های بعد چاپ خواهد شد.

بریتانیا
اتاق های بازرگانی بریتانیا از الگوی  ساختار خصوصی، عضو شدن خود خواسته 

، پیروی می کنند و دارای 4 الیه سازمانی هستند:  

-  اتاق بازرگانی بریتانیا )BCC )- چتر پوششی  برای اتاق های وابسته است.
- 51 اتاق بومی که وابسته به اتاق بازرگانی بریتانیا می باشد.

- 500 -600 اتاق بازرگانی ناوابسته 
- 63 اتاق برون مرزی ناوابسته

 
اتاق بازرگانی بریتانیا

اتاق بازرگانی بریتانیا، پیوند میان 51 اتاق وابســته با دولت اســت و اتاق های 
وابســته را پشــتیبانی می کند.این اتاق دو ســتاد کوچک در شهرهای لندن و 
کاونتری با 37 کارمند دارد و اتاق های وابســته را در گستره استانی، کشوری و 
اروپا نمایندگی می کند.اتاق بازرگانی بریتانیا ، از ســوی اتاق بازرگانی جهانی و 

هم شورای اتاق های بازرگانی بریتانیا در اروپا پشتیبانی می شود.
 

اتاق های بومی   
اتاق های بازرگانی  بومی همواره  گســتره پیرامون شــهر هــا را که بنگاه های 
صنعتی بزرگ جای دارند،  زیر پوشــش می گیرند.از این رو مرزهای اتاق های 
های بازرگانی و دیگر نهادهای صنفی بومی همیشــه مانند هم نیست. در برخی 
جاها اتاق بازرگانی، مانند اتاق بازرگانی شــمال شرقی، بیش از یک نهاد صنفی 
بومی را در برمی گیرد  و مرزهای گسترده تری دارد و در برخی جاهای بزرگتر 
مانند لیورپول نهاد صنفی بومی مرزهای گسترده تری دارد و بیش از یک اتاق را 
در برمی گیرند. گرچه اتاق ها همواره با مدیران نهادهای صنفی بومی و یا گروه 
هــای کاری آنان رایزنی می کنند و داده ها و آزموده های بازرگانی کشــوری و 

سرمایه گذاری را در دسترس آن ها می گذارند.

آرمان برجســته  اتاق بازرگانی بریتانیا این اســت که خواسته های بازرگانان را 
نمایندگی کند و از نام اتاق پاســداری کند از این رو از ســال 2013 تالشی را 
آغاز کرده است تا همیاریهای پیشــنهادی اتاق ها به بازرگانان همسان شوند و  
اتاق های وابســته، همه بخش های کشــور را زیر پوشش بگیرند، در این راستا 
دو بخش دیون Devon  و چشــایر Cheshire که  اتاق وابسته نداشتند دارای 

اتاق وابسته شدند.
اتاق های وابسته همه اتاق های وابسته از سوی اتاق بازرگانی بریتانیا پشتیبانی 
می شوند. این اتاق ها روی هم 2500 کارمند دارند و 104هزار بنگاه، با 5 میلیون 
کارمند، را زیر پوشش گرفته اند. سازمان اتاق ها به یکدیگر و اتاق بریتانیا وابسته 
نیســت و  مانند همه نهاد های مردمی ، پاسخگوی عضوهای خودشان هستند. 
اتاق های بازرگانی در شــهرهای بزرگ مانند بیرمنگام و منچســتر  کنش های 
چندگانه دارند، یک رشــته کارهای دولتی را در کنار کار نمایندگی بنگاه های 
عضو انجام می دهند. که در پی آن درامد و توانایی بیشــتری از اتاق های دیگر 

دارند. در آمد این اتاق ها امیزه ای از بخش خصوصی و دولتی است.

در این میان بنگاه های تولیدی با 14% بیشــترین  شمار عضوها را دارند و پس 
از آن بنگاه های بازرگانی وداد و ســتد )8%( و ساختمانی) 6% ( در جایگاه دوم  
و سوم هستند. بنگاه های دیگر مانند هتل و رستوران )4,7%( ، آموزش )%4,7(  
مشــاوران )4,2%( و بنگاه های در پیوند با رایانه )4%( در جایگاه های پســین 
هستند و بنگاه های در پیوند با بیمه)1%(، کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری 

)0,7%(، و معدن )0,2%(  کمترین شمار عضوها را دارند.

همیاری های  پیشنهادی
اتاق های وابسته بر پایه نیازهای بومی کارهای گوناگونی را برای عضوهای شان 
انجام می دهند. اگرچه همگی رایزنی با دولت مردان بومی، پشــتیبانی از بنگاه 
ها، پیوند افزایی بنگاه ها با هم را در برنامه خود دارند، در بیشتر جاهای انگلیس 

جدول 1: ریز درآمد اتاق بازرگانی بیرمنگام

1,260

5,235

3,913

331

و  پرداخت ســالیانه عضوها 
کمک های مالی

درآمــد برآمــده از کارهای 
دولتی

کارمزد های دریافتی

درآمدهای دیگر

سرچشمه درآمد

1,000

4,937

3,535

425

1000پوند انگلیس
2010

1000پوند انگلیس
     2011

اگرچه بنگاه های کوچک بیشترین شمار عضو ها در اتاق ها را دارند ، درصد بیشتری از 
بنگاه های میانه )50 – 249 کارمند(  زیر پوشش اتاق می باشند که نشان می دهد این 

بنگاه ها  دارای جایگاه ارزشمندی در اقتصاد بومی هستند.

جدول 2: رده بندی بنگاه های عضو

جایگاه بنگاه ها در اتاق بر پایه اندازه بنگاه

کمتر از 10 کارمند

از 10 تا 49 کارمند

از 50 تا 249 کارمند

بیش از 250

درصد

 %57

 %27

 %12

 %4
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بازرگانی و ســرمایه گذاری بریتانیا را نیز در دســترس عضوهای خود می گذارند.  
برخی اتاق ها برای عضو های اتاق های دیگر، همیاری هایی را پیشنهاد می کنند 
. مانند اتاق برادفورد که به اتاق لیدز ، یورک و یورکشــایر شمالی همیاری های 

بازرگانی فراکشوری پیشنهاد می دهد.
    اتاق ها تنها در گســتره بومی کوشا نیستند. اتاق هایی هستند که در گستره 
بزرگتری همکاری دارند و دانش و آزموده های خود را در دســترس  بازرگانان 
می گذارند. برای نمونه در بخش شــمال غربی 17 اتاق ) وابســته و نا وابسته( 

با یکدیگر انجمنی برپا کردند که  همکاری های بازرگانی با هم داشته باشند.

مونه همیاری هایی که در اتاق های وابسته انجام می شود.
- پیشــنهاد کارهای که سازمان فراکشــوری بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا 

برای بنگاه های کوچک و میانه انجام می دهد
- پر کردن برگه های صادراتی

- آموزش صادرات
- بررسی پشتوانه بنگاه ها

- برگردان به زبان های گوناگون
)LC( همکاری در آماده کردن برگه های دریافت پشتوانه بانکی -

- همیاری در بستن پیمان نمایندگی و پخش
- پیوند دادن بازرگانی های وابسته

- گردهم آیی ها  صادر کنندگان، نمایندگان و آموزشیاران
- آگاهی دادن همگانی در باره خرید ها و راهیابی  به  پیمان ها

- فرستاده های بازرگانی برون مرزی و کشوری
- نمایشگاه های بازرگانی برون مرزی

- گردهم آیی ها 
- پیوند های بازرگانی در اروپا

 
اتاق های ناوابسته

نزدیک به 500-600 اتاق  ناوابســته هستند که به  اتاق بریتانیا و به یکدیگر 
وابســتگی ندارنــد.  این اتاق هــا  از جایگاه پذیرفته شــده ای در حکومت 
برخوردار نیســتند. آن ها بســیار بومی هســتند و گروهی از بازرگانان را در 
یــک بخش کوچک یا یک خیابان نمایندگی مــی کنند و بنگاه های کوچک 
و بســیار کوچک را در بر می گیرند. بیشــتر تالش انها  افزابش  پیوند میان 
بازرگانــان  اســت  و برخی  همیاری  و کارهای پشــتیبانی را هم در بر می 

گیرد.
در دیدگاه سنجی سال 2012 که در 100 اتاق جنوب شرقی انجام شد:

- 60% عضوها بر این باور بودند که بایستی شمار عضو های اتاق افزایش یابد به 
گونه ای که همه بنگاه ها را زیر پوشش بگیرد.

- 81% از عضو ها باور داشــتند که بنگاه ها هنگامی که برای عضو شدن آماده 
می شوند و یا هنگامی که می خواهند هزینه ساالنه را پرداخت کنند بایستی از 

سودمندی های اتاق آگاه شوند. 

- 75% گفتنــد که اتاق بایســتی بتوانــد برخی کارهایی را کــه حکومت برای 
بازرگانان انجام می دهد، مانند آموزش های بازرگانی را به دست بگیرد.

- هنگامی که از ایشــان پرسیده شــد از دید شــما چه انگیزه هایی می تواند 
بازرگانان را به ســوی اتاق بکشــاند، آنها از  افزایش پیوند های بازرگانی %77  
و دســتیابی به پشتیبانی های گســترده بازرگانی47% ، دستیابی به داده های 
بازرگانــی 34% ، هزینه  عضو شــدن33%، دسترســی به همایــش ها 28% و  

دسترسی به پیمان های دولتی 19%  نام بردند.
 

اتاق های برون مرزی
اتاق های برون مرزی بریتانیا ) به آن اتاق های دو سویه یا BritChams گفته 
می شــود( دارای ساختار خودگردان و نا وابسته هستند و زیر قانون کشوری که 

در ان برپا شده اند کار می کنند. اتاق بریتانیا کارهای آنان را بازبینی نمی کند.
اتاق های برون مرزی بریتانیا دارای ســازمان یکســان نیســتند. از 63 اتاق دو 
ســویه برون مرزی بریتانیا، 34 اتاق در اروپاست. این اتاق ها بیشتر به کارهای 
ماننــد گردش داده ها و آزموده ها ، راهنمایــی و افزایش پیوند ها می پردازند. 
در جاهایــی مانند هند یا افریقای جنوبی که اتاقی ندارند، پیوند میان بازرگانان 

بسیار سست و ناکارا است.

همکاری های بســیاری میان اتاق های برون مرزی و اتاق بریتانیا هست و این 
اتاق ها  دانش بومی خود را در دســترس اتاق بریتانیا  و دیگر اتاق های وابسته 
می گذارند تا این اتاق ها بتواند با بهره برداری از این دانســته ها در گســترش 
پیوند های بازرگانی با کشــور میزبان کوشا باشــند. اگرچه باید گفت که پیوند 

میان اتاق های برون مرزی و اتاق های بریتانیا چندان توانمند نیست.

جدول3: کارهایی که اتاق های برون مرزی انجام می دهند:

ناهمسانی چشمگیری درجایگاه رهبری اتاق ها ی بریتانیا و دیگر کشورها هست. 
در بریتانیا  "سازمان فراکشــوری بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا" در همیاری 
کردن بازرگانان جایگاه برجســته تری از سازمان های همسان در فرانسه و آلمان 
دارد. این کشــورها به همبســتگی بیشــتر اتاق های برون مرزی و سازمان های 
گســترش بازرگانی دولتی، گرایش دارند که در آن جایگاه هریک به خوبی روشن 
باشد و پیوند دوسویه  سازمان یافته تری با بازرگانان استوار شود و شمار بیشتری 

از همیاری ها به دست اتاق ها، به جای دولت،  به بازرگانان داده شود. 
بزرگترین اتاق های بازرگانی برون مرزی بریتانیا در کشورهای برزیل ) 240 عضو،  
14 کارمند و ســه دفتر(، روســیه  )350 عضو ، 18 کارمند و سه دفتر در لندن، 
مســکو و سن پترزبورگ( ، هند )600 عضو از هر دو سو( و چین )1349 عضو از 
هر دو ســو ، 9 دفتر در بریتانیا و 11 دفتر در چین( هستند و بایستی گفته شود 
که اتاق های بازرگانی بریتانیا در شانگهای  و جنوب غربی  چین هم  هستند که 

در شهرهای پکن، شانگهای ،چنگدو  و کونجینگ دفتر دارند .
برگزاری گردهم آیی ها، گســترش پیوند هــای بازرگانی میان عضوها  با هم و با 
بازرگانان دیگر ، گردهم آیی های ویژه بخشی، پشتیبانی از عضوها،  چاپ و پخش  
داده هــای بازرگانی، واکاوی بازار، هم اندیشــی در باره آینــده بازار و بازرگانی و 
دشواری های پیش رو، آموزش زبان ، کمک در گرفتن  روادید، آموزش های رایانه 
ای  بهداشــت و نگهداشــت  کار  و  برگردان  نامه ها و آیین نامه ها  به زبان های 
گوناگون، در دستور کار این اتاق هاست  که هریک از اتاق ها شاید بخشی از این 

همیاری ها را به عضوهای خود پیشنهاد می دهند.

Chambers of Commerce – International Comparisons by Baron Heseltine   :سرچشمه

همه اتاق ها
بــرای  آیــی  گردهــم 

گسترش پیوند ها
برنامه سخنرانی

چــاپ و پخش داده ها و 
گزارش ها

هم اندیشی 

برخی اتاق ها
اجاره دفتر کار

آموزش زبان ها
تخفیف گرقتن برای عضوها 

کمک در گرفتن روادید 
کارگاه های آموزشی
رایزنی های بازرگانی
همیاری های حقوقی
ارزیابی پشتوانه مالی
فراخوان عضو گیری

همکاری با وزارت خارجه و ســازمان فراکشــوری 
بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا

برپایی نشست آمادگی برای گفتگو با فرستادگان
گرفتن اتاق برای بازرگانان بریتانیا

پیشبرد اتاق در بازارهای برون مرزی
گزارش کارهای انجام شده
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رویکرد شرکت ها در توسعه پایدار

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

اصطالح توسعه ی پایدار که از دهه 1990 به بعد در محافل دانشگاهی و کسب 
و کار بطور جدی مطرح شــد ، فرآیندی اســت که با تمرکز بر ســه رکن اصلي  
اقتصاد، اجتماع و محیط زیســت در صدد تامین نیازهای نسل حال و آینده می 
باشد. در واقع توسعه پایدار نوعی از توسعه ی اقتصادی است که در آن با هدایت 
منابع و ســرمایه گذاریها ، راهکارهایی برای توانمند سازی جوامع بمنظور بهبود 
کیفیت زندگی ارائه می شود که در آن مالحظات اجتماعی و زیست محیطی به 
دقت مراعات شده باشد. امروزه توسعه ی پایدار بعنوان یک راهبرد اصلی جهت 
پیشــرفت جوامع و رفع کاستی های مورد استفاده قرار می گیرد و بر جلوگیری 
از چالشهای بین المللی مانند نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، 
آلودگی و تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و  بی عدالتی تمرکز دارد. درحال حاضر 
می توان تقریبا از تمامی شــرکت ها و کســب کارها انتظار داشت  که با تدوین 
چنین رویکردی برای مقابله با چالشــهای دنیای امروز مشتاق باشند. گرچه به 
دلیل تنوع این چالشها و گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی جوامع در سطح 
بین المللی ، امکان ارائه یک راه حل جامع که در تمامی زمانها و مکانها درست 
باشد ، وجود ندارد اما این نیاز روز افزون  احساس می شود که الگوهای مختلفی 
در ایــن زمینه تدوین و مورد ارزیابی قرار گیرد. از یک طرف شــرکت هایی در 
سطح بین المللی وجود دارند که به دلیل مالحظات مالی و سودآوری از تدوین 
راهبرد توسعه پایدار خودداری می کنند و یا به انجام حداقل های اجباری شده 
توســط دولت هاو یا مســوولین اکتفا می کنند. در سوی دیگر نیز شرکت هایی 
وجود دارند که در این زمینه بســیار مشتاق هستند و با یک رویکرد جاه طلبانه 
و آینده گرا به دنبال حل مســایل کالن بین المللی هستند. بعنوان مثال شرکت 
یونیلور تحــت مدیریت و رهبری مدیرعامل جدید خــود آقای پاول پولمن در 
نوامبر 2010 اعالم کرد که با تدوین یک برنامه منســجم ده ساله قصد دارد که 
درآمد خود را به دو برابر افزایش دهد ، از اثرات منفی زیســت محیطی فعالیت 
های خود تــا میزان نصف بکاهد و در نهایت کیفیت زندگی یک میلیارد نفر در 

سراسر جهان را بهبود بخشد. 

توسعه پایدار با تمرکز بر سه رکن اقتصاد،  
اجتمــاع و محیط زیســت در صدد تامین 

نیازهای نسل حال و آینده است.

بهرحال بررسی و تحلیل روند گســترش مسوولیت اجتماعی در دنیای امروز و 
مورد کاوی های مختلف نشان می دهد که شرکت هایی زیادی ازجمله یونیلور،  
نایکــی، اســتارباکس ، مارکس اند اسپنســر ، وال مــارت و زارا ) زیر مجموعه 
ایندیتکس( با تدوین یک راهبرد توسعه پایدار توانسته اند که هم از لحاظ سود 
آوری و هــم از لحاظ کارایی در دو بعد زیســت محیطی و اجتماعی به موفقیت 
های زیادی دست یابند. یکی از نکات کلیدی در این موفقیت نقش مهم اعتبار و 
شهرت تجاری و تصویری است که شرکت از خود در ذهن مخاطبان و مشتریان 
باقی می گذارد. پژوهش های مختلف نشــان می دهد شرکت هایی مانند نایکی 
و استارباکس با ارائه چنین تصویری توانسته اند که سه مزیت مهم شامل قیمت 
گذاری ، رقابت پذیری و همینطور ثبات و استواری را در کسب و کار خود ایجاد 

کنند. 
با توجه به این مطالب ســوال این است که شــرکت ها چه کارهایی می توانند 

انجــام دهند که در زمینه اجرای توســعه ی پایدار موفق بــوده در نهایت قادر 
باشــند تا اعتبار و شهرت خود را در ذهن مخاطبان تحکیم کنند. در یک  نگاه 
کلی شــرکت هــا می توانند یکی از چهــار رویکرد زیر را بــرای تدوین راهبرد 
توسعه پایدار انتخاب کنند  و گرچه هرکدام از آنها می تواند موثر باشد اما فقط 

رویکردهای مربع سوم و چهارم ماندنی و مناسب هستند. 

مربع اول بازیگر اهمال کار و ریســک پذیر: در این راهبرد شــرکت همان 
روش معمول خــود را اجرا می کند بعبارتی یــا کار چندانی انجام نمی دهد و 
یا آنچه که در زمینه ی بهبود ســالمتی و امنیت کارکنان و محافظت از محیط 
زیســت انجام می دهد بســیار ناچیز اســت.  در واقع می توان گفت که در این 
راهبرد شرکت به دنبال این است که با پایین نگاه داشتن قیمت و کاهش هزینه 
ها ، رضایت مشتریان و سهامداران را تامین کند. آمارهای مختلف نشان می دهد 
که حدود 30 درصد شرکت ها در جهان صنعتی و بخصوص در بازارهای نوظهور 
چنین راهبردی را اتخاذ می کنند که بتوانند ضمن رشد سریع، سهم بازار خود 
را افزایش دهند اما این چنین شرکت هایی متاسفانه شهرت و اعتبار خود را در 

بلند مدت در معرض خطر جدی قرار می دهند

مربع دوم بازیگر فریبکار و دنباله رو: در این راهبرد شرکت به دنبال فرصت 
هایی است تا از مفاهیم مسوولیت پذیری و توسعه پایدار برای سرمایه گذاری در 
امــور خیریه و نیکوکاری بهره برداری کند و با اجرای بهترین رویه های تجاری 
ضمن  کســب شهرت و اعتبار تجاری به توسعه ی فروش ، بازاریابی محصوالت 
و خدمات خود کمک کند  بدون اینکه واقعا به چنین اصولی معتقد باشــد. این 
راهبرد تا زمانیکه به دقت اجرا شود و شانس نیز با شرکت همراهی کند می تواند 
در کوتاه مدت موفق باشــد اما اگر ارزش های کلیدی شرکت واقعا با رویه های 
تجاری متمرکز بر توســعه ی پایدار مطابقت نداشــته باشد در اینصورت چنین 
شرکتی وارد قمار خطرناکی شده است و چنین راهبردی  در بلند مدت نه تنها 
به اعتبار آن لطمه ی شــدیدی وارد خواهد کرد بلکه حتی ممکن است شرکت 
را تا مرز ورشکســتگی نیز هدایت کند.  به همین  دلیل و به منظور جلوگیری 
از ایجاد هرگونه شــبه، متخصصان توصیه می کنند که شــرکت ها راهبردهای 

اجتماعی
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توسعه پایدار خود را  بر فعالیت اصلی خود متمرکز کنند و از مشارکت در امور 
خیریه بطور عمومی خودداری کنند. شرکت های تولید کننده ی سیگار در دهه 
1960، برخی شــرکت های دارویی در دهه ی 1990، گروهی از شــرکت های 
فناوری در ســال 2000 میالدی و برخی از موسسات مالی و بانک ها در بحران 
سال 2008 میالدی از جمله شرکت هایی هستند که با چنین رویکردی ضمن 
ورشکستگی،  ضرر و زیان جبران ناپذیری را به سهامداران و ذینفعان خود وارد 

کردند.

دو رویکــرد اصلی ماندنی و مناســب و 
همینطور غیرقابل دفاع در زمینه ی توسعه 

پایدار توسط شرکت ها دنبال می شود

مربع سوم بازیگر الیق و مسوولیت پذیر: در این راهبرد شرکت مسوولیت 
پذیری را بعنوان یک ارزش و باور اساســی در مدل کســب و کار خود در نظر 
مــی گیرد و خود را ملزم مــی کنند که فعالیتهای کســب کار را با مالحظات 
اجتماعی و زیســت محیطی هماهنگ نمــوده و ضمن پیروي از قانون در مکان 
فعالیت خود، تصمیماتي را اتخاذ نمایند که موجب رفاه جمع بیشــتري از مردم 
شــود. این موضوع که مخاطبان و مشــتریان بتوانند از مراحل مختلف تولید و 
توزیع محصول آگاه شوند یکی از روشهای محبوب و معروف است و پژوهشهای 
مختلف نشــان می دهد که مشتریان حتي به ازاي  خرید محصوالت و خدمات 
گرانتر حاضر هســتند تا الگوي مصرف خود را تغییر داده و از کاالهایي استفاده 
کنند که در بهبود محیط و جامعه نقش دارند . اما مشــکل اساســی شرکت در 
رویکرد این است که  در عمل نمی تواند ارتباط قوی و مسنجمی را با مخاطبان 
و ذینفعــان برقرار نماید تا اعتماد و توجه آنها را جلب نماید در حقیقت در این 
رویکرد برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در توســعه پایدار منشاء ثمرات و نتایج 
ملموسی در راستای فعالیت اصلی شرکت نشده است و بعبارتی شرکت نتوانسته 
است که کاال و خدمات دوستدار محیط زیستی را در اختیار مخاطبان قرار دهد 
تا توسط آنها مورد قضاوت قرار گیرد و به این ترتیب از مزایای شهرت و اعتباری 
که بازاریابی این محصوالت ممکن اســت ایجاد کند محروم شده است.  تمامی 
شــرکت هایی که امروزه بخشی از ســود خالص ساالنه خود را در زمینه توسعه 
پایدار و فعالیت های مربوط به مســوولیت اجتماعی بنگاه صرف نمایند  در این 

طبقه قرار می گیرند. 

مربع چهارم بازیگر موفق و قابل اعتماد: در این راهبرد شرکت سعی می کند 
که ضمن تدوین یک راهبرد کالن متمرکز بر مسوولیت اجتماعی، یک تعهد عمومی 
بــراي افزایش میزان رفاه  ذینفعان و حمایت از موضوعات زیســت محیطی و 
اجتماعی که با ماهیت کســب و کار آن ســروکار دارد را ایجاد کند  و سپس 
سیاســت شــفاف و منســجمی را برای اطالع رســانی و تبادل نظر مستمر با 
کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان بکار گیرد تا بتواند اعتماد، توجه و حمایت 

آنها را به فعالیتهای مبتنی بر توســعه پایدار خود جلب نماید. 
در این حالت رویکرد توسعه پایدار در زنجیره تامین و توزیع کاال گسترش می یابد 
و مسوولیت پذیری در تمامی مراحل عملیاتی شرکت شامل تامین مواد اولیه، 

حمــل و نقل و تحویل و فروش کاال نقش مهمــی بازی می کند. بخصوص 
در بخش خرده فروشــی، شــرکت کوشــش می کند که عادات و نحوه ی 
خرید مشتریان را با ارائه محصوالت دوســتدار محیط زیست متحول نماید  
به این ترتیب که با شــفاف ســازی در مورد زنجیره ی تولید و توزیع کاال، 
مشــتری را در جریان مراحل مختلف تولیــد کاال قرار می دهد تا او بتواند 
قبل از خرید در مورد میزان ســازگار بودن کاال با محیط زیســت و تفاوت 
قیمتی که باید پرداخت شــود قضاوت و تصمیم گیری نماید.  بعنوان مثال 
شــرکت وال مارت راهبرد کالنی را تدوین کرده است که سه هدف توسعه 
پایدار شــامل اســتفاده انحصاری از انرژی های تجدید پذیــر، عدم تولید 
هرگونــه مواد دورریختنی و فروش محصوالت دوســتدار محیط زیســت را 
تامیــن نماید. البته این اهداف در گذشــته ایی نه چنــدان دور  غیر قابل 
دســتیابی بــه نظر می رســید اما شــرکت وال مارت با اســتفاده از روش 
هــای مختلف بخوبی در این مســیر حرکت می کند بطوریکه اســتفاده از 
انــرژی بادی، خورشــیدی و همینطور آبی که  قابلیت بازگشــت مجدد به 
طبیعت دارند را، در سیســتم تامین و توزیع خود گســترش داده است،  با 
اســتفاده از مواد قابل تجزیه پذیر و بازیافت و همینطور روش های مختلف 
بازیابــی،  هزینه های دورریختنی را به میــزان قابل توجهی کاهش داده و 
در نهایت محصوالت مختلف و جدیدی را با نشــان دوستدار محیط زیست 
در فروشــگاه های خود ارائه می کند که در آن اطالعات مراحل تولید را از 
آغــاز تا ارائه محصول به گونه ای واقعی و صادقانه در اختیار مشــتری قرار 
میگیرد تا او را قادر ســازد بهترین محصولی را که از نظر وی ســازگارتر با 

کند. انتخاب  است  زیست  محیط 

مرجع: مقاله خوب، بد و قابل اعتماد مجله ی راهبرد و کســب و کار در زمستان 2010 توسط 
پرفسور پاوول آرجنتی استاد دانشگاه تاک دارتموث آمریکا
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وضعیت قراردادها در حین ورشکستگی

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

در هنگام ورشکستگی بســیاری از حقوق مربوط 
به مدیریــت امالک، شــامل اداره امالک و ادامه 
کسب و کار و غیره از شخص ورشکسته سلب می 
گردد. عالوه بر این شخص ورشکسته تا زمانی که 
ورشکســته اســت نمی تواند وارد هیچ قراردادی 
شــود، همچنین قانون هم به وی اجازه نمی دهد 
تا وارد هرگونه قرارداد یــا مصالحه ای گردد زیرا 
فرد توانایی پایبندی به تعهدات خود را ندارد. اما 
تکلیف قراردادهایی که قبل از ورشکســتگی بسته 
شــده اند چه می شــود؟ دو حالت برای اینگونه 
قراردهها متصور اســت، اول فسخ و دومی معتبر 

آنان. ماندن 

بســیاری از اقراد برای مصــون ماندن از خطرات 
احتمالــی، بندی را بــه قرارداد خــود اضافه می 
کنند که در آن به این شــاره شده که در صورت 
ورشکســته شــدن یکی از طرفین، چــه با اطالع 
قبلی و چه بدون آن، قرارداد فســخ می گردد.  به 
موجب این بندها، قــرارداد بالفاصله بعد از اینکه 
یکــی از طرفین اعالم ورشکســتگی کنند فســخ 
مــی گردد به همین جهت ایــن بندها به بندهای 
"بالفعــل" معروفند زیرا از آنان می توان در هنگام 
ورشکســتگی اســتفاده نمود. اما در بســیاری از 
کشــورها از جمله امارات متحــده عربی این گونه 
بندها غیر معتبر خوانده می شــوند زیرا قراردادها 
حتی بعد از ورشکســتگی بایســتی معتبر بمانند. 
با این حال دولت امــارات متحده برای این قانون 
اســتثنایی در نظر گرفته است و آن قراردادهایی 
است که بتوان مالحظات شخصی را برای آنان در 
نظر گرفت. مالحظات شــخصی شامل مالحظاتی 
می شــود که در آن یکی از طرفین می تواند تنها 
با اتکا به مهارتهای شخصی به تعهدات خود عمل 
کند و شــخص دیگری قــادر به انجــام تعهدات 
قــرارداد به جای وی نیســت. بنابرایــن قانون به 
درســتی، معتبر مانــدن این گونــه قراردادها را، 
که متکی به مالحظات شــخصی اســت، منوط به 
ورشکســته نشدن هیچ یک از طرفین قرارداد می 
دانــد. بنابراین "بند بالفعــل" در قراردادهایی که 
مالحظــات شــخصی مدنظر اســت معتبر و الزم 

االجراست.

ماده 721 قانون فدرال شماره 18 سال 1993)از 
این پــس از کلمــه قانون اســتفاده می شــود( 
بیان می دارد کــه قراردادها بایســتی در هنگام 
ورشکســتگی نیز معتبر بماننــد و به همین دلیل 

قرارداد همچنــان معتبر خواهد بود. می دانیم که 
طرف ورشکســته اجازه ندارد به تعهدات خود در 
قراردادها عمل نماید، پس چگونه یک قرارداد در 
زمان ورشکســتگی معتبر خواهد ماند؟ قانون در 
مواد بعدی ماده 721 به این ســؤال پاســخ داده 
اســت. در این گونه پرونده ها، تعهدات ذکر شده 
در قرارداد که مربوط به طرف ورشکســته اســت 
به عهده مســئول ورشکستگی خواهد بود. در این 
قبیل موارد مســئول ورشکســتگی بایســتی قبل 
از هرگونــه تصمیمی در مواجهه با این دســت از 
قراردادها با قاضی  متولی )قاضی ذیصالح مدنی که 
شــخص بدهکار را ورشکسته اعالم نموده( مشورت 
نمایــد. طرف دیگر قرارداد نیز می تواند در صورتی 
که مسئول ورشکستگی نتواند قرارداد را انجام دهد 
یا توانایی ادامه عمل به تعهدات را نداشــته باشد از 
قاضی متولی تقاضای فسخ قرارداد کند. در مواردی 
که قرارداد فســخ می گردد، طرف مقابل شــخص 
ورشکسته این حق را دارد که تقاضای غرامت کند 
و در نتیجه وی تبدیل به یکی از بستانکاران طرف 

ورشکسته می شود.

در ادامــه این قانــون از تاثیرات ورشکســتگی بر 
مقولــه قراردادهای اجاره ای نکاتی بیان می دارد. 
قرارداد اجاره ای هم از این قانون مستثنی نیست 
و در صورت ورشکســتگی فســخ نمی گردد. در 
صورتی هم که شــخص ورشکسته مستاجر باشد و 
ملک اجاره داده شده محل کسب و کار وی باشد 
نیز قرارداد از درجه اعتبار ســاقط نیست و ضمنا 
ورشکســتگی دلیلی بر خاتمه مــدت زمان اجاره 
تلقی نمی گردد. عالوه بر ایــن تمامی توافقات و 
یا مفاد اشاره شــده در قرارداد که موجبات فسخ 
قــرارداد را بعلت ورشکســتگی فراهم آورد از نظر 
قانــون نامعتبر تلقی می گردنــد و قابل اتکا نمی 

باشند.

عــالوه بر ایــن قانون بیان مــی دارد که اقدامات 
انجام شده توسط اجاره دهنده در مورد منقوالت 
ملک مذکور، پس از اعالم ورشکســتگی از سمت 
مســتاجر ناقص باقی مــی ماننــد.  در این گونه 
مــوارد،  اجرای حکــم در قبال مــوارد منقول تا 
شــصت روز پس از زمان تشکیل دادگاه مربوط به 
ورشکســتگی به تعویق می افتد، این مدت زمان 
در صــورت تصمیم قاضی متولی تا  ســی روز نیز 
قابل تمدید می باشد. این توقف تنها موقعی قابل 
اجراســت که اجاره دهنده با توجــه به حقوقش 

راجــع به اتخاذ اقدامات پیشــگیرانه بــا توجه به 
قوانیــن کلی که همــان اقدامــات الزم در مورد 
تعطیلــی ملک مذکور می باشــد متضــرر نگردد. 
مسئول ورشکســتگی در طول زمان توقف اجرای 
حکم، بایستی شخص اجاره دهنده را از نیت خود 
در مورد فســخ یا ادامه قرارداد اجاره مطلع سازد. 
در صورتی که مســئول ورشکســتگی تصمیم به 
اجرای اجاره نامه بگیرد، وی بایستی اجاره مقرره 
عقب افتــاده را پرداخت نمایــد و پرداخت اجاره 
های آینــده را ضمانت کند. در حالتی که ضمانت 
ارائه شــده توسط مسئول ورشکسته ناکافی باشد، 
مؤجــر می تواند ظرف پانــزده روز از زمان اطالع 
مسئول ورشکســتگی مبنی بر خواستار وی برای 
ادامه اجاره، از قاضی متولی درخواســت کند که 

قرارداد را از درجه اعتبار ساقط نماید.

عــالوه بر ایــن در زمان ورشکســتگی، مســئول 
ورشکســتگی اجازه دارد تا امالک شــخص را به 
دیگــران اجاره دهد. این عمل تنها در صورتی می 
تواند توسط مســئول انجام پذیرد که وی "مجوز 
تضمین" را از قاضی متولی اتخاذ نماید. مســئول 
ورشکســتگی با داشــتن مجوز می تواند حتی در 
صورتی که شــخص ورشکسته ای که طرف اجاره 
نامه اســت اجازه اقدام به اجاره را نداشــته باشد، 

وارد قرارداد اجاره دیگری شود.

1. هیچ ضرری نباید متوجه اجاره دهنده شود.
2. ســود واضح و واقعی برای کلیــه طلبکاران به 

باشد. همراه داشته 
3. اجاره دهنده به صورت عادالنه خســارات خود 

را دریافت نموده باشد.

مورد بعدی،  قوانین در مورد تاثیرات ورشکستگی 
بر قراردادهای کارمندان در صورت ورشکســتگی 
کارفرمــا می باشــد. در چنین حالتــی کارمند و 
مســئول ورشکســتگی می تواننــد در چارچوب 
قوانین تنظیم شــده قوانین کار، قرارداد را فســخ 

کنند.
در آخــر بــه تاثیــرات ورشکســتگی در مــورد 
قراردادهای آژانس می پردازیــم. قانون بیان می 
دارد که در صورت ورشکستگی هریک از طرفین، 
چــه آژانس و چه طرف مقابل، قرارداد فســخ می 
گــردد. اما چنین قراردادی در صورتی که کارگزار 
یــا طرف ثالث، ســهمی در ورشکســتگی  اصلی 

باشد قابل فسخ نیست. داشته 

حقوقی
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کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران 

رضا قنبری، مدیر بازرگانی و امور بین الملل کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران

 با حمایت معنوی شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با همکاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و اتــاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و سازمان توسعه 
صنعتی ســازمان ملل )یونیدو( و دیگرتشــکلهای 
صنعتی و صنفی  از جمله شورای بازرگانی ایرانیان 
دوبــی ،در نظر دارد در 13 بهمن ماه ســال جاری، 
کنفرانس بیــن المللی هلدینگ ایران را با محوریت 
" نقش هلدینگ ها در توســعه اقتصادی کشــور" و 
"معرفــی هلدینگ های برتــر" را در مرکز همایش 
های بین المللی صدا و سیما  با حضور پانصد شرکت 

و هلدینگ برتر کشور برگزار نماید.

در ضمن جهت اســتفاده بهتر و موثر از هلدینگهای 
خارجــی و توانمند نمــودن هلدینگهــای داخلی، 
مجریان کنفرانس در نظر دارند نســبت به دعوت از 
پنج هلدینگ خارجی از جمله هلدینگ دوبی اقدام 

نماید. 
 با توجــه به حمایت معنوی و درج لوگوی شــورا در 
پوستر کنفرانس، خالصه ای از تعاریف،اهداف،برنامه ها 
و محورهای کنفرانس به تقدیم دوســتان و اعضای 

شورا می گردد.

 در شرایط پیچیده امروز جهان کسب وکار، عواملی 
نظیر رقابت و جهانی شــدن، ناپایداری محیط های 
بازار، کاهش تصدی دولت ها، رشد طبیعی شرکت ها 
و بنگاه ها و تالش آنان برای کســب سهم بیشتری 
از بــازار و نیز امکان ورود بــه فعالیت های جدید و 
ســودآفرین موجب شــده اســت که مقوله ادغام و 
گروهی شــدن بنگاه ها در قالب شــرکت های مادر 
)هلدینگ( نه تنها در کشــورهای توسعه یافته بلکه 

درممالک درحال توسعه نیز متداول و رایج شود.

اهداف کنفرانس
- شناسایی نقاط قوت و ضعف هلدینگ ها در ایران 
و دســتیابی به روش های کارآمد ایجاد، راهبری و 

مدیریت و نظارت بر هلدینگ ها؛

- ایجاد بازاریابی شبکه ای هلدینگها و بهبود تسهیل 
تجارت  با حضور پانصد هلدینگ و شرکت برتر ایران

 
- استفاده از تجارب هلدینگهای بین المللی و ایجاد 
فضای همکاری های مشــترک با همکاری اتاقها و 

شوراهای بازرگانی 

- کمک به توســعه علمی شــرکتهای  هلدینگ و 

ایجاد همسویی دیدگاه ها در جامعه علمی و مدیران 
اجرایی کشــور در زمینه مفهوم و چگونگی شــکل 

دهی و استقرار هلدینگ های موفق؛

- ایجاد بستری برای معرفی مطالعات و پژوهش ها 
و تجــارب در زمینه هلدینگ هــا و انجام مطالعات 
تطبیقی بر روی نمونه های موفق داخلی و خارجی؛ 

- ایجاد جامعه هلدینگ ایران

مخاطبین کنفرانس
- هلدینگهای کشور

- پانصد شرکت برتر ایران 
- اتــاق هــای بازرگانی، انجمن های دوســتی بین 

المللی؛
- کلیه فعاالن اقتصادی، ســرمایه گــذاران و گروه 

کمپانی های صنعتی و اقتصادی؛
- کلیه بانــک ها و تامین کننــدگان منابع مالی و 

شرکتهای سرمایه گذاری
- بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی؛

-کلیه نظریه پردازان وسیاســتگذاران عرصه صنعت 
و اقتصاد؛

- سیاستگذاران و دولتمردان عرصه تولید و اقتصاد؛
- سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی؛

- اندیشمندان دانشگاهی و محافل علمی وتحقیقاتی؛
- کارآفرینان و نوآوران عرصه صنعت و اقتصاد؛

تعاریف شرکت هلدینگ
تاکنــون از هلدینگ تحت عناوین مختلفی نام برده 
شــده است و به دنبال این عناوین، تعاریف مختلفی 
نیز ازهلدینگ در منابع متفاوت صورت گرفته است 

که به چند نمونه از آنها اشاره می گردد:

- هلدینگ یک شخصیت حقوقی است که در جهت 
دســتیابی به اهداف خود، تمام یا بخشــی از سهام 
شــرکتهایی را که در یک رشــته فعالیت دارند در 
اختیار داشته و با اعمال مدیریت راهبردي مجموعه 

شرکتهاي تحت پوشش خود را اداره می نماید.

- شرکت هلدینگ متشــکل از مجموعه شرکتهاي 
مختلفی است که در رشته هاي کاماًل متنوع، فعالیت 

و با مالکیت و مدیریت خانوادگی اداره میشوند.

- شــرکت هلدینگ نوع خاصی از شرکت است که 

مالکیت ســهام چند شــرکت و یا فعالیت مستقل 
تحت به مفهوم تأثیرگذاري در انتصاب هیئت مدیره 
اکثریت شرکتهاي تحت پوشش نیز با شرکت اصلی 

و یا همان هلدینگ میباشد.

به طور کلی می توان گفت:"گروهی از شرکت ها که 
در آن ها یک شرکت، مالکیت و اداره و یا فقط اداره 
کلیه شــرکت ها را بر عهده داشــته باشد، هلدینگ 

قلمداد می شود"

ضرورت تشکیل شرکتهاي هلدینگ در ایران
باتوجه بــه قوانین مالیاتی، وضعیــت بازار بورس و 
شفاف نبودن جایگاه بخش خصوصی در کشور شاید 
درکوتاه مدت تشکیل شرکت هاي هلدینگ ضرورت 
چندانی نداشته باشد. البته در درازمدت با توجه به 
اینکه هلدینگ ها ابزاري جهت رســیدن به اهداف 

آینده می باشند ضرورت بیشتري خواهند یافت.

با اینکه مقوله هلدینگ شــدن شــرکت هاي بزرگ 
پدیده تازه اي نبوده و ســال هاســت که این تدبیر 
درکشــورهاي صنعتــی به عنــوان یــک راه حل 
کاهش بوروکراسی ســازمانی و سرعت بخشیدن به 
پاســخگویی تقاضاي بازار رایج است، در دهه اخیر 
توجه ویژه اي به این موضوع صورت گرفته اســت. 
در ایران نیز تغییرات ســریع فناوري ورقابت شدید 
بازارهاي جهانی و داخلی، زیاد شدن دامنه عمودي 
وافقی کارها، ماهیت صنعــت و پویایی آن ضرورت 
تشکیل شرکت هاي هلدینگ را ضروري ترمی سازد.
شرکتهایی که داراي سرمایه هاي کوچک و امکانات 
محدود هســتند، قدرت مانور و تأثیرگذاري ضعیفی 
دارنــد، در حالی که با تجمیــع امکانات و منابع در 
یک مجموعه با ساختار هلدینگ می توان در عرصه 
فعالیت هاي اقتصادي داراي قدرت تصمیم گیري و 
ریسک پذیري بیشــتري شدو سهم مطلوبی از بازار 

موردنظر را جذب نمود.

میتوان ضرورت تشــکیل هلدینگ را در دو مرحله 
توضیح داد :

مرحلــه اول: تعییــن نقــش و اســتراتژي هاي 
شــرکت هاي بزرگ که در این رابطه هلدینگ یک 
استراتژي به شــمار میرود که باید مدیران در مورد 
آن بیاندیشند. این استراتژی در بسیاري از سازمان 
هاي امروزه ضرورت به شــمار میرود. بســیاري از 
ســاختارهاي موجــود بهینه نبــوده و هزینه هاي 

بازرگانی
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4 کنترلــی، اداري و برنامه ریــزي باالیی را به کل 

ســازمان تحمیل می کنند، به ویژه که ســتادهاي 
ما تا حدي اقتدارطلب نیز هســتند، ولی به هرحال، 
هلدینگ به عنوان یک شــکل ســاختاري پیشرفته 

میتواند براي سازمان ها کارا و مؤثر باشد.

مرحلــه دوم: تعیین الگوي هلدینگی مناســب با 
شرکت هاي ایران که بعد از اینکه هلدینگ به عنوان 
ساختار پذیرفته شــد، باید به این نکته توجه شود 
که ســاختار هلدینگی، باید براساس چه معیارهایی 
طراحی شــود. از آنجــا که ســاختاري هلدینگی، 
موجب توزیع ریســک، تقویت اســتراتژي شرکت، 
اداره مؤثرتــر فعالیتهاي متنوع و ســهولت جبران 
خسارت واحدهاي زیانده میشود، ضرورت آن براي 
شرکت هاي ما بســیار باال است . ولی همانطور که 
اشاره شــد شــرط اصلی آن، تحلیل استراتژیک از 
وضعیت و انتخاب آگاهانــه هلدینگ به عنوان یک 

ساختارعملیاتی است.

مزایا

1- پخش ریسک در سطح سازمان 
2- سربار مرکزی کم 

3- جبران ضرر شرکت های مستقل 
4- دسترسی به سرمایه گذاری با نرخ های ارزانتر 

5- اثربخشي بیشتر شرکت هاي تابعه
6- کاهش تصدي گري دولت ها

7- کنترل قدرت شرکت ها و واحدها 
8- امکان تفویض اختیارات 

9- برقراری هم افزایی در شرکت های زیر مجموعه 

معایب

1- انتقال ناخواســته قدرت از شرکت های مختلف 
به ستاد سازمان 

2- کمبود نیروی متخصص و ماهر برای فعالیت در 
سطح استراتژیک در ستاد 

3- پیچیدگی و مشــکل بــودن فرایندهای کنترل 
مرکزی 

اهداف و انگیزه های تصاحب و ادغام شرکت ها:
شناخت انگیزه ها و اهداف معامالت تصاحب و ادغام 
مهم ترین بحث در تحقیق های مرتبط با استراتژی 
مذکور اســت. انگیزه ها و اهداف مذکور مهم ترین 
شاخص ارزیابی میزان موفقیت )شکست( معامالت 

است.
به طــور کلي مهم ترین مزایا و معایب اســتفاده از 
ساختارهای هلدینگ را مي توان موارد زیر برشمرد:

سبک هاي سازماندهی در هلدینگ ها:
یکي از مهمترین مســائل در ساختارهای هلدینگي 
تعریف صحیح ســتاد و چگونگي تقســیم وظایف و 
مسئولیت ها میباشــد. رویکرد تعاملی شرکت مادر 

با هر کدام از شــرکت های زیر مجموعه یکی از سه 
حالت زیر می تواند باشد:

1- الگوی کنترل مالي
کنتــرل مالي افراطي ترین نــوع تفویض اختیار به 
شــرکت های زیرمجموعه است. ستاد سازمان فقط 
در نقش یک ســهامدار ظاهر میشــود و مداخله آن 
تا حد اختصاص ســرمایه، تعیین اهداف اقتصادي، 
ارزیابي کارآیي، مداخله بمنظور اصالح کارآیي)بازار 

مالي( و پخش ریسک محدود میشود.

 اجراي کامل این مدل بندرت در ســطح سازماني 
دولتي و خصوصي دیده میشــود و این روش بیشتر 
یــک حالت ایده آل و دورنمــاي فعالیت تعدادي از 
مدیران سطوح باالي جهان است. و این روش بیشتر 
در بازارهاي پایدار با فنآوري پیشرفته و تشابه بسیار 

زیــاد بین فعالیتهاي اقتصــادي، واحدهاي صنعتي 
و بیشتر مناسب ســازمانهایي است که دیدگاههاي 
کوتاه مــدت دارند. این روش معموال برای مجموعه 
هایی بــا کســب و کار غیر مرتبط در شــرکتهاي 
زیرمجموعه اســتفاده می شــود، در آن شرکت ها 
مســئولیت برنامه ریزي را به عهده دارند و ســتاد 

صرفاً نقش سهامدار را ایفاد میکند

2- الگوی برنامه ریزي استراتژیک
قبــل از هر چیز باید تاکید نمود الگوی برنامه ریزی 
اســتراتژیک که در این قســمت مطرح می شــود 
یک الگوی تعامل با شــرکت هــای زیرمجموعه در 
ســازمانهای دارای ســتاد ومجموعه ای از شرکت 
هاست و با برنامه ریزی اســتراتژیک به مفهوم عام 
متفاوت اســت. برنامه ریزی اســتراتژیک به مفهوم 
عام برای هر سازمانی الزم و ضروری است و الگوی 
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برنامه ریزی استراتژیک که االن بدان می پردازیم 4

صرفا یکی از الگوهای ســه گانه تعامل و نظارت بر 
شرکت های زیرمجموعه از طرف ستاد است. 

این مدل معموال برای کســب و کارهاي متفاوت 
ولي مرتبط، غالباً براي تولید یک محصول مشترک 
و واحد)Single Product( اســتفاده می شود. 
رویکرد  تمرکزگراترین  اســتراتژیک،  ریزي  برنامه 
میباشد. در این مدل ستاد سازمان در نقش طراح 
اصلي برنامه ها )Master Planner( ظاهر شده 
و مســئولیت هرگروه یا شــرکت تحت پوشش را، 
خود مشخص میکند. شرکت هاي کوچکتر وظیفه 
اجراي بخشــهاي مختلف طــرح اصلي را بر عهده 
دارنــد. الگوی فوق میتواند در صورتي دســتاورد 
بســیار کارآمدي داشته باشــد که در آن مدیران 
سازمان توانایي ایجاد ارزش افزوده را در شرایطي 
خواهند داشــت کــه از جزئیات کار هــر یک از 
شــرکت ها اطالع داشته باشــند ولي اگر مدیران 
از جزئیات کار هر یک از شــرکت ها آگاه نباشند 
استفاده از این روش بســیار مشکل و در بسیاري 

از شرایط غیرعملي است.

الگوی کنترل استراتژیک  -3
این الگو بین دو الگوی قبلي قرار میگیرد و بیشتر 
سازمان هاي دنیا از آن استفاده میکنند. این الگو 
یک سبک مســتقل نیست بلکه پل ارتباطي میان 
برنامه ریزي اســتراتژیک و کنترل مالي است. در 
 )Shaper( این مدل ستاد سازمان شکل دهنده
استراتژیهاست و بنابراین حداقل نقشهاي سازمان 

مادر به صورت زیر تعریف میشود:

- تعریف و شکل دهي استراتژیهاي کالن سازمان 
بخصوص در تخصیص منابع و کنترل روندها

- تعریف فعالیت هاي متعادل براي شــرکت ها و 
مأموریت هر یک، تعریف و کنترل سیاســت هاي 

سازماني، پرورش نوآوریها و یادگیري سازماني

- تعریف اســتانداردها و ارزیابي بهره وري شرکت 
هاي تابعــه و ایجاد تغییرات الزم ســازمان براي 

ارتقای بهره وري

کنترل استراتژیک بر پایه فرآیند توافق بر برنامه هاي 
اصلي طراحي شــده توسط ســتاد سازمان استوار 
اســت. کنترل استراتژیک در جایي وجود دارد که 
ستاد سازمان توجه کمتري به ایجاد وظایف براي 
شــرکت ها و بخشــهاي مختلف دارد و بیشتر به 
شکل دهي رفتارهاي شرکت ها و همچنین ایجاد 
زمینه هاي کاري مناســب براي فعالیت مدیرانش 
میپردازند، بنابراین در این مدل شرکت ها برنامه هاي 
خود را بر اساس استراتژیهاي سازمان مادر تنظیم 
میکند و ســازمان آنها را بازبیني و کنترل میکند 
لذا مســئولیت تدوین برنامه هــاي عملي و ارائه 

پیشــنهادهاي کلي به عهده شــرکت هاي تحت 
پوشش و تابعه است. 

ایران براي  مناسبت ترین ساختار هلدینگ 
از جمله آسیب هاي هلدینگ ها مربوط به ساختار 
آنهاســت. این نوع آســیبها غالبا در کشورهاي در 
حال توســعه از جملــه ایران متداول اســت . بر 
اساس بررســیها به نظر می رسد باوجود اینکه در 
کشورهاي توســعه یافته ســاختارهاي شرکتهاي 
هلدینــگ غالبــا داراي ویژگیهــاي عــدم تمرکز 
اســت، اما هلدینگ هاي ایرانی داراي ساختارهاي 
ســازمانی متمرکز  وظیفه اي هستند که ساختار 
متمرکــز  وظیفــه اي هلدینــگ هــاي ایرانی با 
توجه به الزامات محیطــی نمیتوانند به طور موثر 
ویژگیهــاي ســازمانهاي هزاره ســوم را از قبیل 
ســرعت باال، انعطاف پذیــري، خالقیت و نوآوري 
و... دارا باشــند. پس در پاسخگویی به محیط پویا 

با سازوکارهاي موجود اثر بخشی اندکی دارند.

دالیــل پایین بودن اثربخشــی ســاختار متمرکز  
وظیفه اي شــرکتهاي هلدینگ در خصوص تعادل 
پویــا و تعامل پایدار شــرایط درونی شــرکتها با 

محیط به شرح زیر است:

- محیط پویا: تغییرات محیطی شتاب روزافزونی 
به خود گرفته اســت و ساختار متمرکز وظیفه اي 

ندارد. تطبیق  توانایی 

تنوع عوامــل محیطی: تاثیر عوامــل محیطی 
به طــور روزافزون افزایش یافته و ترســیم روابط 
علت و معلولی بین عوامل محیطی پیچیده شــده 
اســت . با افزایش میزان ســرعت تغییر و تعداد و 
تنــوع عوامل بر میزان ابهام و عدم قطعیت افزوده 
می شــود. با توجه به اینکه معموال ســاختارهاي 
متمرکز  وظیفه اي با شــرایط محیطی ایســتا و 
ثابت که تغییرات اندکی دارند تناســب دارند، در 
حفظ تعادل ســازمان در شــرایط دنیــاي کنونی 

هستند. ناتوان 

- پراکندگــی بازارهــا: بازارهاي شــرکتهاي 
هلدینــگ ایرانــی معموال در مناطــق جغرافیایی 
وســیع و متنوع کشورپراکنده و گسترده است، در 
صورتی که مشــتریان و بازار به صــورت متمرکز 
در یــک منطقه قرار دارد.درشــرایطی که بازارها 
در مناطق مختلف و متنوع پراکندهاند، ســاختار 
متمرکــز  وظیفــه اي بــه دلیل فراینــد طوالنی 
تصمیم گیري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را 
ندارد . در این شرایط بسیاري از بازارهاي کلیدي 
به دلیل کندي در اتخاذ تصمیم و بوروکراســی از 

دست میرود.

مناسب ترین ساختار هلدینگ براي اداره، بنیادها 
اســت کــه در حقیقت یک ســاختار خوشــه اي 
می باشــد.باتوجه به ســازمانهاي موجود، به ویژه 

شــرکتهاي بــزرگ به نظــر می رســد نمی توان 
براي شرکت  را  ترین ســاختارهلدینگ  مناســب 
هاي ایران ارائه داد. ولی با توجه به اینکه کشــور 
ما کمتر از ســایر کشــورها از نقش قوي بورس و 
سهام برخوردار می باشــد، به نظر میرسد بهترین 
شــکل، ســاختار هلدینگ تخصصی یــا عملیاتی 

باشد.
در هرحــال، چنانچه گفته شــد به نظر میرســد، 
تعیین مناســبترین شکل ســاختار هلدینگ براي 
شــرکت هاي ایران، قبل از هرچیز به یک مطالعه 
جامع میدانی از ســازمانها نیاز داشــته باشدتا با 
شــناخت کامل از آن ها و تحلیــل روند مدیریتی 
خرد و کالن در ایران، نظر مناســب ارائه شــود. 
متأســفانه در ایران تحقیقــات میدانی از ها کمتر 
صورت گرفته و لذا پیشــنهاد SBU شــرکتهاي 
موجود از لحاظ ســاختار، نقــش ادارات مرکزي، 
پیشاپیش ریسک  نقش هرگونه شکل ســاختاري 

باالیی را به همراه خواهد داشت.

جمع بندي و نتیجه گیري:
با توجه به نقش بسیار موثر ساختارهاي هلدینگی 
در افزایش بهره وري سازمان هاي بزرگ و تجربه 
هاي موثر پیشین و از سوي دیگر، مشکالت متعدد 
سازمان هاي بزرگ در کشورمان به نظر می رسد 
بکارگیري ســاختارهاي هلدینگ می تواند بسیار 
موثر و کارامد و بلکه ضرورتی در جهت توســعه و 

اصالحات اقتصادي و خصوصی سازي باشد.

راهی  هلدینگــی  متنوع  ســاختارهاي  شــناخت 
در جهــت انتخــاب اقتضایی ســاختار مناســب 
براي شــرکت هــاي ایرانی اســت ، در حالی که 
ســاختارهاي متمرکز وظیفه اي از بسیاري جهات 

ازکارایی الزم برخوردار نمی باشند.

بکارگیري ســبک ســازماندهی منطبق با شرایط 
سازمان و تنظیم روابط ستاد با شرکت هاي تابعه 
در هــر کدام از ســبک ها و ســاختارها، در کنار 
برخورداري از ســاختار مناســب، نکات ظریف و 
مهمــی در جهت بومی ســازي و تطبیق هلدینگ 
ها با شــرایط ســازمان هاي ایرانی است که می 

بایست بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

یادداشت:
- جهت ارسال مقاله، از طریق آدرس الکترونیکی: 

info@himty.ir اقدام نمایید.

- اطالعات کامل کنفرانس در سایت خانه صنعت 
معدن و تجــــــارت جوانــــان ایــران به آدرس  
قابل  کنفرانس هلدینگ  www.himty.ir  بخش 

است. دسترسی 

بازرگانی
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گزارشی از صنعت  مخابرات و ارتباطات در امارات

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

امارات دارای شــبکه مخابراتی سریع و کارامد تنظیم 
شده توســط اداره تنظیم مقررات مخابرات TRA می 

باشد.

 طبق آمــار TRA تعداد خطــوط ثابت 1994540 
میباشد که به ازای هر 100 شهروند 24/2 خط ثابت 
و تعداد 14147287 اشتراک تلفن همراه فعال وجود 
دارد که به ازای هر 100 نفر 171/8خط موبایل و تعداد 
مشترکان اینترنت  976791 است که به ازای هر 100 

نفر 11/8 از اینترنت باند پهن استفاده مینمایند.  

اتصاالت اولین ارائه کننده مخابرات و شرکتی قوی در 
عرصه بین المللی در سال 2006 با Du ملحق شد. در 
حال حاضر 48/7 درصد ســهام بازار موبایل و تلفن را 
 Du بدست آورده اســت. در آخر اکتبر 2012 شرکت
بیش از 6 میلیون مشــترک داشت در حالیکه نزدیک 
به 7 میلیون کاربر در اتصاالت اشتراک داشتند. هردو 
شرکت ارائه دهنده مخابرات حق امتیاز به دولت فدرال 

پرداخت می کنند.

 طبق نتایج اعالن شــده به بــورس ابوظبی، درآمد 
خالص اتصاالت در سال 2012 ، 32/9 میلیارد درهم 
و باالی 2 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته و رشد 
ســود خالص آن به  13/2 میلیارد درهم و باالی 27 
درصد رشد نسبت به سال قبل رسیده است. اتصاالت 

درپایان ســال 2012 با ارزش 19/5 میلیارد دالر در 
بین 500 شــرکت جهانی از نظر ارزش بازار در رتبه 
464 قرار گرفت. ســود شبکه Du در سال 2012 تا 
55/81 درصد رشــد کرده و بــه 2/82 میلیارد درهم 
رسید و سود خالص آن بعد از حق امتیاز 1/98 میلیارد 

درهم اعالم شد.

 ســرمایه گذاری پایدار در زیرساخت ادامه رشد برای 
هردو شرکت مخابراتی را تضمین کرده است. پس از 
ارائه موبایل3G باند پهن در سراســر آسیا، خاورمیانه 
و آفریقا اتصاالت در حال حاضر دارای شــبکه G4 در 
امارات و عربستان سعودی می باشد و دارای ظرفیتی  
تــا 300 مگا بایت در دقیقه می باشــد بعالوه امارات 
در حال حــــــاضر پیشـــــرو در توســــــــــعه  
FIBRE-TO-THE-HOME(FTTH) بــا نرخ 
 SOCIALBALKERS . نفوذ 72% مــی باشــد
تعداد 3407580  کاربر فیس بوک در امارات در مارچ 
2013 ثبت کرده که بیش از 326860  کاربر در بیش 
از 6 ماه گذشته بوده و نرخ نفوذ 67/75 درصد میباشد 
و 68 درصد کاربران نیز مرد گزارش شده اند بزرگترین 
گروه سنی 25 تا 34 سال و بعد از آن گروه سنی 18 

تا 24 سال قراردارند.
 شــرکتهای اماراتی همچنین در ارتباطات از راه دور 
ماهواره ای در ســطح منطقه و جهانی فعالیت دارند.  
شــرکت ثریا با ســرمایه گذاری اتصاالت، ارتباطات 

ماهــواره ای قابل اطمینان و قوی ارائه می کند و می 
تــوان از IP  ثریا و تلفنهای دســتی ماهــواره ای در 

بسیاری از دورترین مکانهای دنیا  استفاده کرد.

 ســایر شــرکتهای اماراتی مانند مبــادال با مالکیت 
ALYAH  بــا نــام شــرکت ارتباطات ماهــواره ای  
YAHSAT  اولین شــرکت ماهــواره ای تجاری و 
نظامی هیبرید در منطقه می باشد و همچنین لینک 
های تجاری به شرکتها و شــبکه های TV ارائه می 

دهد.
 دومین ماهواره ارائه دهنده اینترنت باند پهن شرکت 
YAHLICK می باشــد .DUBAISAT 2 دومین 
شــرکت با مالکیــت اماراتی و ماهــواره های تصویر 
برداری از زمین را اداره می کند و توســط مهندسان 
اماراتی از تشــکیل شده و موسســه علوم و فناوری 
پیشــرفته امارات EIAST تشکیل شــده و در سال 
2006 تأســیس و در نیمه ســال 2013 راه اندازی 
شده اســت. DUBAISAT1 در ماه جوالی 2009  
راه اندازی شــده، DUBAISAT3  سال 2016الی 
2017 و DUBAISAT4 در سال 2020 راه اندازی 
خواهند شد. بطور کلی امارات در تکنولوژی ارتباطات 
و اطالعات پیشرفت زیادی کرده است و از نظر توسعه 
اجتماعی و بهــره وری اقتصــادی در مجمع اقتصاد 
  NRI و شــاخص آمادگی شــبکه ای WEF جهانی

رتبه 25 را کسب کرده است. 

گزارش صنعتی
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گزارشی از صنعت  حمل و نقل در امارات

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

ارائــه خدمات بــه جمعیت رو به رشــد با حمل و 
نقل کارامد در امارات در حال انجام اســت و برای 
تنوع ســازی در اقتصاد با ســرمایه گذاری در زیر 

ساختهای حمل و نقل تالش می کند.

 اداره حمل و نقل و جاده های دبی RTA، حمل و 
نقل عمومی شیخ نشین دبی را  شامل متروی دبی، 
 abras،( ،اتوبوســهای عمومی، ترانزیــت دریایی
ferries، تاکسی آبی( و تاکسی جاده ای )تاکسی 
دبی و شرکتهای مخصوص( اعالم میدارد. در مترو 
دبی 3 خط جدید آبی، طالیی و ارغوانی و تراموای 
جمیرا  برنامه ریزی شــده است. گسترش مسیر در 
3 فاز مجــزا با زمانبندی تاریــخ اتمام در 2020، 

2025 و 2030 انجام خواهد گرفت.
 انتظار می رود که 30 درصد شهروندان در امارات 

از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

 RTA اداره حمل و نقل و جاده های دبی تخمین 
زده کــه جمعیت دبی تا ســال 2020 همزمان با 
اتمام گســترش خطوط  قرمز و سبز مترو  از 3/1 
میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. این ارتقاء زیرساخت 
ها موجب پیشــنهاد امارات به میزبانی نمایشــگاه 

2020  گردید. 

 رشــد جمعیت دبی تا سال 2025 به 4/1 میلیون 

تخمین زده شــده و دومین فاز بر خطوط طالیی و 
ارغوانــی و تراموا در منطقــه جمیرا تمرکز کرده و 
نسبت به موفقیت ارتقاء زیرساخت و پاسخ مسافر، 
در آخرین فاز 421 کیلومتر با 197 ایستگاه به این 
شــبکه اضافه خواهد شــد و همچنین برنامه برای 
اتصال مترو با شــبکه جدیــد راه آهن ملی امارات 
با پیشــنهاد نام اتحاد ریل ، یک پروژه بسیار مهم 
از نظر توســعه اقتصادی می باشد. سه مرحله 40 
میلیارد درهمی سیستم ریل مسافران و بار را حمل 
خواهد کرد و ســهم قابل مالحظه ای را در اقتصاد 
امارات خواهد داشت.کمیته هماهنگی دولت فدرال 
برای اتحادریل توسعه دهنده اصلی 1200 کیلومتر 
شــبکه اتصال مراکز صنعتی،  شــهری و روستایی 

امارات را تا سال 2018 امکانپذیر می سازد.

 مرحلــه اول، 264 کیلومتــر ریــل میباشــد که 
HABSHAN  را به بندر نفت RUWAISE  در 
ابوظبی وصل می کند و در آخر 2013 پایان یافت. 
یک کارخانه واگن در MIRFA  تأســیس شده و 
لوکوموتیو و واگن وارد شــده اســت. این راه آهن 
  Shah ســولفور را از پروژه گاز ترش حوزه گازی

از سال 2014 حمل می کند.
اتصــال  مســیر  کیلومتــر   628 دوم  مرحلــه   
MUSAFAH KHALIFA و بنــدر جبــل علی 
و امتــداد در طــول ســاحل تا مرز ســعودی در 

GHWEIFAT  می باشــد که در حال حاضر در 
روند مناقصه می باشد و تا سال 2017 اجرا خواهد 
شد. در حال حاضر تفاهم نامه با تعدادی از شرکتها 
در بخش شیمی، تدارکات و کشاورزی برای حمل 
کاالهای خود در سراسرامارات از طریق ریل امضاء 

شده است.

 مرحله سوم، تا مرز عمان خواهد رفت و همچنین 
مرکز نفت و گاز  فجیره را به بقیه کشور متصل می 
کند. بعد از تکمیل شــبکه راه آهن اتحاد قسمتی 
از شــبکه راه آهن منطقه PGCC امارات خواهد 
بود و امارات را به عمان، عربســتان سعودی، قطر و 
کویت شــامل بنادر دریای سرخ، اقیانوس و خلیج 
هند وصل می کند ویک سرمایه گذاری در موقعیت 

جغرافیایی استراتژیک این کشور می باشد.

 ابوظبی نیز فرآیند مناقصه برای شبکه های جدید 
مترو وشبکه راه آهن نور و شروع ساخت و ساز در 
سال 2014 را انجام داده است. تاریخ تکمیل برای 
18 کیلومتر مترو بین شــهرک ورزشی زیاد و بندر 
مینا در ســال 2016 تا 2017 خواهد بود و بیشتر 
این مســیر زیر زمینی اســت و دو خــط ریل بین 
مارینا مــال و جزیره ریم و بین ایســتگاه اتوبوس 

مرکزی و جزیره سعدیات ساخته خواهد شد.

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

Mofid Securities

IRAN EQUITIES
Imr Weekly Update As of 19/Nov/2014



www.ibc.aeinfo@ibc.ae 24

13
93

ر  
آذ

م، 
هار

ه چ
مار

 ش
م،

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
4  

    N
ov

em
be

r   
   2

01
4



info@ibc.aewww.ibc.ae25

13
93

ر  
آذ

م، 
هار

ه چ
مار

 ش
م،

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
4  

    N
ov

em
be

r   
   2

01
4

ECONOMY



www.ibc.aeinfo@ibc.ae 26

13
93

ر  
آذ

م، 
هار

ه چ
مار

 ش
م،

ده
نز

شا
ل 

سا
16

th
 Ye

ar 
     

 Is
su

e 0
4  

    N
ov

em
be

r   
   2

01
4

contact with the body. We will update you 
more information in the next meeting. 

Recent outbound delegation to Hamburg, 
Germany with 28 companies representing 
the Dubai Maritime Industries to attend 
the SMM congress. We would like to 
thank Ms. Kristen Staab of the Hamburg 
Representative Office with her support 
and assistance. 

Updates and further information will be 
communicated to the Business Councils 
and Business Groups by our Member 
Relations Team. Please contact them any 
further details of our upcoming initiatives. 

Dubai Chamber Legal Update 
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 Department 
and are under review.

Laws that have been studied and 
reviewed: 

1. Arbitration Law 
The Law have been studied and is under 
review. 

Laws that are being currently under 
study: 

1. Financial Restructuring and Bankruptcy 
Law 

2. New Federal Law concerning Credit 
Guarantees and Movable Property 

3. New Federal Law regarding Federal 
Railway Sector Regulation 

4. New Federal Law regarding System of 
Leasing 
 
5. Draft Law of Anti-dumping and 
Countervailing Measures and Preventives 

6. GCC Law of Arbitration

IBC view point expressed by its Executive 
Vice President among other Business 
Councils’update

Asrar Haghighi 
Iranian Business Council 

He mentioned that the Iranian Business 
Council is willing to exchange views and 
ideas with other Business Councils and 
Business Groups, he hopes to work closely 
in the near future. 
He explained that there is still some 
difficulties that the Iranian companies 
are facing in the United Arab Emirates. 
However since the meetings in regards to 
the banking issues, the councils saw that 
improvements are happening. 

Imports from Iran to the United Arab 
Emirates exceed $43 billion, the issue 
was source of goods and other sort of 
trade where changed from one area to 
another. Iranian companies are currently 
doing business with other countries to 
avoid trade sanctions; banking with Iranian 
nationalities has become difficult. 
Mr. Atiq J. Nassib assured Mr. Asrar Haghighi 
that his case is with Dubai Chamber and 
we are currently working on it.
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DUBAI CHAMBER: 3RD BUSINESS GROUPS & BUSINESS 
COUNCILS ROUNDTABLE DISCUSSION

Dubai Chamber

Update on Recent Developments:
The 3rd Business Group & Business 
Councils roundtable discussion was held 
on 25th of Septemeber between 9:00 a.m 
and 11:30 a.m. Mr. Atiq J. Nassib updated 
the audience on key developments as 
follow: 

- Our membership has grown to over 
160,000 companies. We gained an 
additional 8,700 new members in the first 
half of the year, which we hope has also 
been reflected in your membership. 

- In the recent Forbes ranking of the World’s 
Most Influential Cities, Dubai occupied the 
7th rank while the emirate ranks first in 
the world in the air connectivity ranking, 
with nonstop flights at least three times 
a week to 93% of global cities outside 
of its home region. Dubai’s hub location 
and business-friendly climate have made 
it a favourite for companies looking to 
establish a Middle East headquarters or 
point of presence. As a crossroads of 
humanity, Dubai is unparalleled among 
global cities for its diversity: 86% of its 
residents are foreign born. 

- Dubai Chamber has also continued 
to expand its footprint in international 
markets. After opening three overseas 
offices we are close to opening two new 
offices in Ghana and Mozambique in the 
near future. 

- Dubai Chamber is a key stakeholder 

in the creation of the Dubai Association 
Centre, which is the first of its kind 
initiative in the region to offer a platform 
to international professional associations 
to establish a base and operate in the 
Middle East. 

- Our team successfully participated in 
the American Societies of Association 
Executives (ASAE) 2014 Annual Meeting 
and Exposition in Nashville, United States, 
last month where over 200 mainly North 
American associations expressed interest 
in DAC and in knowing more about Dubai 
as a hub for international associations. 

- Two major signature events coming up 
including the Africa Global Business Forum 
and the 10th World Islamic Economic 
Forum 

- Dubai Chamber is working to support 
growth in online business through our 
partnership with the global e-Commerce 
giant Alibaba.com. We have developed 
a portal with Alibaba.com that gives our 
members and businesses in Dubai greater 
freedom and visibility in the virtual world

Review of Dubai Chamber’s activities 
and initiatives on how to serve 
Business Groups and Councils
 
Mr. Hassan Al Hashemi provided an 
overview of the key activities that took 
place since the last Roundtable: 

Dubai Association Centre, with the 
partnership with Dubai World Trade 
Centre, Dubai Department of Tourism 
and Commerce Marketing and Dubai 
Chamber, is a licensing body which aims 
at attracting International Economic and 
Professional Associations from around 
the world to set up their offices in 
Dubai. These associations tend to have a 
large membership base and host annual 
congresses receiving +15,000 delegates in 
a span of 4 days. 

We currently have 3 International Offices 
up and running, which are: Baku, Azerbaijan 
– Erbil, Kurdistan and Addis Ababa, Ethiopia. 
Due to the current events at Erbil, we are 
in touch and receiving feedback from the 
office, some of the operations have slowed 
down but it is also slowly picking up. 

The next satellite office will be set up 
in Accra, Ghana which will connect 
businesses with West Africa; this office will 
begin its operations in November 2014. 

The third office, which is currently in 
progress, will be in Maputo, Mozambique. It 
has great potential and there is Gas sector, 
Agribusiness and Tourism. This office is set 
to start its operations in December 2014. 
Smart City Initiative: Dubai Chamber is 
currently looking at other activities in the 
world and how it can support the plan. We 
are going to the Mobile World Congress in 
Barcelona, Spain to learn more about the 
Smart lifestyle, we have already established 

Minutes of Meeting

BUSINESS
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source of stress. Studies have shown that 
something as simple as an email break can 
lower stress levels.

Technology enables constant 
communication and the expectation that 
you should be available 24/7. It is extremely 
difficult to enjoy a stress-free moment 
outside of work when an email that will 
change your train of thought and get you 
thinking (read: stressing) about work can 
drop onto your phone at any moment. 
If detaching yourself from work-related 
communication on weekday evenings is 
too big a challenge, then how about the 
weekend? Choose blocks of time where 
you cut the cord and go offline. You’ll be 
amazed at how refreshing these breaks are 
and how they reduce stress by putting a 
mental recharge into your weekly schedule. 
If you’re worried about the negative 
repercussions of taking this step, first try 
doing it at times when you’re unlikely to 
be contacted—maybe Sunday morning. As 
you grow more comfortable with it, and 
as your coworkers begin to accept the 
time you spend offline, gradually expand 
the amount of time you spend away from 
technology.

Limit Their Caffeine Intake
Drinking caffeine triggers the release of 
adrenaline. Adrenaline is the source of 
the “fight-or-flight” response, a survival 
mechanism that forces you to stand up 
and fight or run for the hills when faced 
with a threat. The fight-or-flight mechanism 
sidesteps rational thinking in favor of a 
faster response. This is great when a bear 
is chasing you, but not so great when 
you’re responding to a curt email. When 
caffeine puts your brain and body into 
this hyperaroused state of stress, your 
emotions overrun your behavior. The 
stress that caffeine creates is far from 
intermittent, as its long half-life ensures 
that it takes its sweet time working its way 
out of your body.

Sleep
I’ve beaten this one to death over the 
years and can’t say enough about the 
importance of sleep to increasing your 
emotional intelligence and managing your 
stress levels. When you sleep, your brain 
literally recharges, shuffling through the 
day’s memories and storing or discarding 
them (which causes dreams), so that you 
wake up alert and clear-headed. Your self-
control, attention, and memory are all 
reduced when you don’t get enough—or 
the right kind—of sleep. Sleep deprivation 
raises stress hormone levels on its own, 

even without a stressor present. Stressful 
projects often make you feel as if you have 
no time to sleep, but taking the time to get 
a decent night’s sleep is often the one thing 
keeping you from getting things under 
control.

Squash Negative Self-Talk
A big step in managing stress involves 
stopping negative self-talk in its tracks. The 
more you ruminate on negative thoughts, 
the more power you give them. Most of our 
negative thoughts are just that—thoughts, 
not facts. When you find yourself believing 
the negative and pessimistic things your 
inner voice says, it's time to stop and write 
them down. Literally stop what you're doing 
and write down what you're thinking. Once 
you've taken a moment to slow down the 
negative momentum of your thoughts, you 
will be more rational and clear-headed in 
evaluating their veracity.

You can bet that your statements aren’t 
true any time you use words like “never,” 
“worst,” “ever,” etc. If your statements still 
look like facts once they’re on paper, take 
them to a friend or colleague you trust and 
see if he or she agrees with you. Then the 
truth will surely come out. When it feels like 
something always or never happens, this is 
just your brain’s natural threat tendency 
inflating the perceived frequency or 
severity of an event. Identifying and labeling 
your thoughts as thoughts by separating 
them from the facts will help you escape 
the cycle of negativity and move toward a 
positive new outlook.

Reframe Their Perspective
Stress and worry are fueled by our own 
skewed perception of events. It’s easy to 
think that unrealistic deadlines, unforgiving 
bosses, and out-of-control traffic are the 
reasons we’re so stressed all the time. 
You can’t control your circumstances, 
but you can control how you respond 
to them. So before you spend too much 
time dwelling on something, take a minute 
to put the situation in perspective. If you 
aren’t sure when you need to do this, try 
looking for clues that your anxiety may not 
be proportional to the stressor. If you’re 
thinking in broad, sweeping statements 
such as “Everything is going wrong” or 
“Nothing will work out,” then you need 
to reframe the situation. A great way to 
correct this unproductive thought pattern 
is to list the specific things that actually 
are going wrong or not working out. Most 
likely you will come up with just some 
things—not everything—and the scope 
of these stressors will look much more 
limited than it initially appeared.

Breathe
The easiest way to make stress intermittent 
lies in something that you have to do 
everyday anyway: breathing. The practice of 
being in the moment with your breathing 
will begin to train your brain to focus solely 
on the task at hand and get the stress 
monkey off your back. When you’re feeling 
stressed, take a couple of minutes to focus 
on your breathing. Close the door, put away 
all other distractions, and just sit in a chair 
and breathe. The goal is to spend the entire 
time focused only on your breathing, which 
will prevent your mind from wandering. 
Think about how it feels to breathe in and 
out. This sounds simple, but it’s hard to do 
for more than a minute or two. It’s all right 
if you get sidetracked by another thought; 
this is sure to happen at the beginning, and 
you just need to bring your focus back to 
your breathing. If staying focused on your 
breathing proves to be a real struggle, try 
counting each breath in and out until you 
get to 20, and then start again from 1. Don’t 
worry if you lose count; you can always just 
start over.

This task may seem too easy or even a 
little silly, but you’ll be surprised by how 
calm you feel afterward and how much 
easier it is to let go of distracting thoughts 
that otherwise seem to have lodged 
permanently inside your brain.

Use Their Support System
It’s tempting, yet entirely ineffective, to 
attempt tackling everything by yourself. 
To be calm and productive, you need 
to recognize your weaknesses and ask 
for help when you need it. This means 
tapping into your support system when a 
situation is challenging enough for you to 
feel overwhelmed. Everyone has someone 
at work and/or outside work who is on 
their team, rooting for them, and ready 
to help them get the best from a difficult 
situation. Identify these individuals in 
your life and make an effort to seek their 
insight and assistance when you need it. 
Something as simple as talking about your 
worries will provide an outlet for your 
anxiety and stress and supply you with a 
new perspective on the situation. Most of 
the time, other people can see a solution 
that you can’t because they are not as 
emotionally invested in the situation. 
Asking for help will mitigate your stress 
and strengthen your relationships with 
those you rely upon. 

Ref: T.Bradberry, Ph.D.(award-winning co-
author of the #1 bestselling book,Emotional 
Intelligence 2.),  
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HOW SUCCESSFUL PEOPLE STAY CALM

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

The ability to manage your emotions and 
remain calm under pressure has a direct 
link to your performance. TalentSmart 
has conducted research with more than a 
million people, and we’ve found that 90% 
of top performers are skilled at managing 
their emotions in times of stress in order 
to remain calm and in control.

You might have read some startling 
research summaries that explore the 
havoc stress can wreak on one’s physical 
and mental health (such as the Yale study, 
which found that prolonged stress causes 
degeneration in the area of the brain 
responsible for self-control). The tricky 
thing about stress (and the anxiety that 
comes with it) is that it’s an absolutely 
necessary emotion. Our brains are wired 
such that it’s difficult to take action until we 
feel at least some level of this emotional 
state. In fact, performance peaks under 
the heightened activation that comes with 
moderate levels of stress. As long as the 
stress isn’t prolonged, it’s harmless.

Research from the University of California, 
Berkeley, reveals an upside to experiencing 
moderate levels of stress. But it also 
reinforces how important it is to keep 
stress under control. The study, led by 
post-doctoral fellow Elizabeth Kirby, found 
that the onset of stress entices the brain 
into growing new cells responsible for 
improved memory. However, this effect 
is only seen when stress is intermittent. 

As soon as the 
stress continues 
beyond a few 
moments into a 
prolonged state, 
it suppresses the 
brain’s ability to 
develop new cells.

“I think 
i n t e r m i t t e n t 
stressful events 
are probably 
what keeps the 
brain more alert, 
and you perform 
better when you 
are alert,” Kirby 

says. For animals, intermittent stress is 
the bulk of what they experience, in the 
form of physical threats in their immediate 
environment. Long ago, this was also the 
case for humans. As the human brain 
evolved and increased in complexity, 
we’ve developed the ability to worry and 
perseverate on events, which creates 
frequent experiences of prolonged stress.
Besides increasing your risk of heart 
disease, depression, and obesity, stress 
decreases your cognitive performance. 
Fortunately, though, unless a lion is chasing 
you, the bulk of your stress is subjective 
and under your control. Top performers 
have well-honed coping strategies that 
they employ under stressful circumstances. 
This lowers their stress levels regardless 
of what’s happening in their environment, 
ensuring that the stress they experience is 
intermittent and not prolonged.

While I’ve run across numerous effective 
strategies that successful people employ 
when faced with stress, what follows are 
ten of the best. Some of these strategies 
may seem obvious, but the real challenge 
lies in recognizing when you need to 
use them and having the wherewithal to 
actually do so in spite of your stress, They : 

Appreciate What They Have
Taking time to contemplate what you’re 
grateful for isn’t merely the “right” thing to 
do. It also improves your mood, because 
it reduces the stress hormone cortisol by 

23%. Research conducted at the University 
of California, Davis found that people who 
worked daily to cultivate an attitude of 
gratitude experienced improved mood, 
energy, and physical well-being. It’s likely 
that lower levels of cortisol played a major 
role in this.

Avoid Asking “What If?”
“What if?” statements throw fuel on the 
fire of stress and worry. Things can go 
in a million different directions, and the 
more time you spend worrying about 
the possibilities, the less time you’ll spend 
focusing on taking action that will calm you 
down and keep your stress under control. 
Calm people know that asking “what if? 
will only take them to a place they don’t 
want—or need—to go.

Stay Positive
Positive thoughts help make stress 
intermittent by focusing your brain’s 
attention onto something that is 
completely stress-free. You have to give 
your wandering brain a little help by 
consciously selecting something positive 
to think about. Any positive thought will 
do to refocus your attention. When things 
are going well, and your mood is good, 
this is relatively easy. When things are 
going poorly, and your mind is flooded 
with negative thoughts, this can be a 
challenge. In these moments, think about 
your day and identify one positive thing 
that happened, no matter how small. If you 
can't think of something from the current 
day, reflect on the previous day or even the 
previous week. Or perhaps you’re looking 
forward to an exciting event that you can 
focus your attention on. The point here 
is that you must have something positive 
that you're ready to shift your attention to 
when your thoughts turn negative.

Disconnect
Given the importance of keeping stress 
intermittent, it’s easy to see how taking 
regular time off the grid can help keep 
your stress under control. When you make 
yourself available to your work 24/7, you 
expose yourself to a constant barrage 
of stressors. Forcing yourself offline and 
even—gulp!—turning off your phone 

Managment
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new economics: Teaching of discipline 
needs to rely less on abstract models’.

An Open Letter to Financial 
Times Editor
‘Sir, I have read your editorial ‘A new 
economics’ with much interest. You 
conclude your piece by asking the 
economics profession to substitute a little 
humility for pretension as the first step 
to a new economics: I wholeheartedly 
agree.

‘However, may I respectfully ask you to 
let me know if you had ever written 
an editorial in similar vein before the 
crash of September 2008? Had you 
ever encouraged your readers to 
think about economic pluralism? Have 
you ever encouraged a dialogue of 
disciplines, ideas and visions in the study 
and practice of economics: a dialogue 
between economics, ethics, philosophy, 
spirituality, and the common good? Have 
you ever encouraged the wealth-creators 
that read your paper to reflect on ‘Why’ 
and ‘How’ wealth is produced and, more 
importantly, when wealth is created, 
‘What’ it is going to be used for?

‘Knowing how busy you are, may I share 
with you a short passage on the subject 
from a book I wrote in 2005, well before 
the crash of September 2008:

“From 1980 onwards, for the next twenty 
years, I taught economics in universities, 

enthusiastically demonstrating how 
economic theories provided answers to 
problems of all sorts. I got quite carried 
away by the beauty, the sophisticated 
elegance, of complicated mathematical 
models and theories. But gradually I 
started to have an empty feeling.

“I began to ask fundamental questions of 
myself. Why did I never talk to my students 
about compassion, dignity, comradeship, 
solidarity, happiness, spirituality – about 
the meaning of life? We never debated 
the biggest questions. Who are we? 
Where have we come from? Where are 
we going to?

 “I told them to create wealth, but I did 
not tell them for what reason. I told 
them about scarcity and competition, but 
not about abundance and co-operation. 
I told them about free trade, but not 
about fair trade; about GNP – Gross 
National Product – but not about GNH 
– Gross National Happiness. I told them 
about profit maximisation and cost 
minimisation, about the highest returns 
to the shareholders, but not about social 
consciousness, accountability to the 
community, sustainability and respect for 
creation and the creator. I did not tell 
them that, without humanity, economics 
is a house of cards built on shifting sands.
“These conflicts caused me much 
frustration and alienation, leading to 
heartache and despair. I needed to 
rediscover myself and real-life economics. 

After a proud twenty-year or so academic 
career, I became a student all over again. 
I would study theology, philosophy and 
ethics, disciplines nobody had taught me 
when I was a student of economics and 
I did not teach my own students when I 
became a teacher of economics.

“It was at this difficult time that I came 
to understand that I needed to bring 
spirituality, compassion, ethics and 
morality back into economics itself, 
to make this dismal science once again 
relevant to and concerned with the 
common good.”

OK, so far so good, I thought. They 
seemed very eager to continue the 
dialogue. Then, a hand was raised and a 
question asked:
‘Can you please tell us a bit more on 
your definition of the common good, and 
moreover, what are the ingredients of an 
economy/globalisation for the common 
good?’ 

Common Good Definition
I thus began to define the common good:
Put it very simply, the common good has 
origins in the beginnings of Christianity. 
An early church father, John Chrysostom 
(c. 347–407),wrote: ‘This is the rule of 
most perfect Christianity, its most exact 
definition, its highest point, namely, the 
seeking of the common good . . . for 
nothing can so make a person an imitator 
of Christ as caring for his neighbours.’ 
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WHAT MIGHT AN ECONOMY FOR THE 
COMMON GOOD LOOK LIKE? 

Prof. Kamran Mofid, Founder, Globalisation for the Common Good Initiative

At a recent seminar I was asked by one 
of the participants if I could explain, 
in simple, jargon-free language, what I 
meant by “an economy that serves the 
common good”, and also what I meant by 
“sustainability, social justice and ecology”.
I was excited by these questions, as they 
are very close to my heart. Although, I 
have written extensively on these issues*, 
here, now was my chance to engage, face-
to-face, with some interested and well-
informed people, who wanted some clear 
explanations.  Thus, I began to explain and 
the dialogue started:

An Economy with common good
First, I said, in order to see what an 
economy for the common good might 
look like, it would be helpful to consider 
what globalisation for the common good 
might look like. This is important, as an 
economy for the common good needs 
a fertile ground in which to develop. 
Thus, I began telling them about the 
Globalisation for the Common Good 
Initiative (GCGI), where we connect our 
intellect with our humanity on our path 
towards the common good.

I explained that to understand and face 
the challenges of the contemporary 
world requires us to view the big picture. 
Whatever we are considering, whether 
it is war and peace, economics and 
environment, justice and injustice, love 
and hatred, cooperation and competition, 
common good and selfishness, science 
and technology, progress and poverty, 
profit and loss, food and population, 
energy and water, disease and health, 
education and family, we need to keep 
the big picture in mind to understand and 
solve the many pressing problems, large 
and small, regional or global. 

This big picture is also the context in 
which we can most productively explore 
the perennial questions of life – its 
purpose and meaning, the relevance of 
values, justice and our relationship to the 
ecosystem which supports all life.

At an international conference in 
Oxford in 2002 the Globalisation for the 
Common Good Initiative (GCGI) and the 

GCGI Annual International Conference 
series were born. Through a dialogue of 
cultures, civilisations, religions, ideas and 
visions, the big picture was kept in mind. 
We realized that hard work, commitment, 
volunteerism and service were needed to 
achieve our ends. 

We recognise that our socio-economic 
problems are a reflection of our attitude 
to life and to one another. Justice, peace 
and harmony will come about only when 
the connection between the spiritual and 
practical in life is valued by each one of us 
and in society at large. This is beautifully 
expressed in a Chinese proverb:

“If there be righteousness in the heart, 
there will be beauty in the character.

If there be beauty in the character, there 
will be harmony in the home.

If there be harmony in the home, there 
will be order in the nation.

When there is order in each nation, there 
will be peace in the world.”

This brings the problems of life closer to 
home. It is not ‘they’ who have to change, 
but ’we’ who have to change our attitude. 
It is a journey from ‘what’s in it for me’ 
towards discovering, living and promoting 
the common good. The principle of the 
common good reminds us that we are all 
responsible for each other – we are our 
brothers' and sisters' keepers – and must 
work for social conditions which ensure 
that every person and every group in 
society is able to meet their needs and 
realise their potential. It follows that 
every group in society must take into 
account the rights and aspirations of 
other groups, and the well-being of the 
whole human family.

One of the greatest challenges of our 
time is to apply the ideas of the global 
common good to practical problems 
and forge common solutions. Translating 
the teachings of philosophers, spiritual 
leaders and religious scholars into 
practical policies that statesmen can 
apply across the world is a challenge 

which Globalisation for the Common 
Good Initiative (GCGI) has taken on. 
The purpose is not simply to talk about 
the common good, or simply to have 
a dialogue, but the purpose is to take 
action, to work for the common good, 
using dialogue to resolve differences.

What the GCGI seeks to offer
through its research and conferences, 
as well as its outreach and dialogue 
projects - is a vision that places the quest 
for economic and social justice, peace 
and ecological sustainability within a 
spiritual context and a practice of open-
heartedness, generosity and caring for 
others. All are thus encouraged by this 
vision to serve the common good.

The GCGI has from the very beginning 
invited us to move beyond the struggle 
and confusion of a life preoccupied 
with materialism to a meaningful and 
purposeful life of hope and joy, gratitude, 
compassion, and service for the good of 
all.

Perhaps our greatest accomplishment has 
been our ability to bring Globalisation for 
the Common Good into the common 
vocabulary and awareness of a greater 
population along with initiating the 
necessary discussion as to its meaning 
and potential in our personal and 
collective lives.

In short, at Globalisation for the Common 
Good Initiative we are grateful to be 
contributing to that vision of a better 
world, given the goals and objectives that 
we have been championing since 2002. 

Having introduced them to the GCGI, I 
then thought that I have to tell them a 
bit about myself and my journey: what is 
it that has made me, an economist, think 
and speak like this? 

Perhaps the best way I could demonstrate 
this, I thought, was by quoting a passage 
from an Open Letter I wrote to the 
editor of the Financial Times. I was 
prompted to write this letter in response 
to an editorial which was published on 13 
November 2013, under the title of ‘The 

Economy
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Of course, all other religions say that we 
are indeed our neighbour’s keeper, and 
one way or other have time-honoured 
traditions on the common good.
From a non-religious perspective, 
in modern political times, the term 
‘common good’ is closely associated with 
the 17th-century British philosopher 
John Locke, who argued that when 
people enter a society they give up some 
liberties to gain protection of a larger set 
of liberties and rights as part of a social 
contract. A society knitted together by 
the common good guarantees rights that 
would not exist in a pre-social setting. 
Locke used this explanation to rationalise 
the establishment of a parliamentary 
government that would be responsible 
for assuring the public welfare. Indeed, in 
the American Constitution, the notion of 
the common good is clearly referred to 
when it states that government should 
promote ‘the general welfare’.

As for the ingredients, this is what I had 
to say:

* Life-serving environmental stewardship,

*The fulfilment of universal, basic human 
needs worldwide,

*Economic and social well-being,

* A culture of peace and non-violence,

*Dialogue of Civilisations and Interfaith 
Dialogue,

*An innovative development model based 
on the recognition of and respect for 
human rights and the Rights of Nature,

*Values-led education,

*Values-led economics, business, finance, 
politics, governance, transparency, and full 
accountability,

*Volunteerism and Service,

*Dialogue and engagement with Youth,

* Care for Senior Citizens in keeping 
with respect for their life experience and 
wisdom,

*The physical and cultural survival 
of indigenous peoples through new 
expressions and forms of sovereignty and 
self-determination,

*The world’s wisdom traditions, which 
offer living examples of the fruits 
of contemplation and reflection for 
contemporary society.

I then completed my remarks by saying 
that:

In short, in the words of Mahatma Gandhi, 
we should declare ourselves against the 
‘Seven Social Sins’. These are:

 Politics without principles
 Commerce without morality
 Wealth without work
 Education without character
 Science without humanity
 Pleasure without conscience
 Worship without sacrifice.

Moreover, in the words of Robert Muller, 
former UN Under-Secretary General, we 
ought:

• To see the world with global eyes;

• To love the world with a global heart;

• To understand the world with a global 
mind;

• To merge with the world with a global 
spirit.

We can achieve this by:

Bringing the material consumption of our 
species into balance with the needs of the 
earth;

Realigning our economic priorities so that 
all persons have access to an adequate 
and meaningful means of earning a living 
for themselves and their families;

Democratising our institutions to route 
power to people and communities;

Replacing the dominant culture of 
materialism with cultures grounded 
in life-affirming values of cooperation, 
caring, compassion and community;

Integrating the material and spiritual 
aspects of our beings so that we become 
whole persons for the greater good

Finally, I invited all present in the room 
to join the GCGI to ensure a sustainable 
and harmonious world, nurturing and 
nourishing the global common good, for 
present and future generations.

Economy
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4 GREAT IDEAS ON HOW TO BUILD A STRONG
 BRAND IMAGE AND MAKE MORE PROFIT

Did you know having a business name isn’t enough to attract 
more sales and eventually make profit in the end? The need to 
build awareness on your company’s brand is vital if you wish 
to succeed. Keep in mind, people often associate a business to 
something that they can clearly identify and that’s how branding 
image could make a huge impact in terms of your business’ sales 
performance and overall growth.

So, how can you establish a stronger brand image online? Here 
are some great ideas to help you achieve this objective:

1. Determine what you want 
others to see in your brand.

Ask yourself, “How do you want your brand relate to your 
chosen market? Find out first what you want to be. Do you 
have something valuable that makes you entirely unique from 
your competitors in the industry? How about your vision?  All 
these things need to be answered by you before you even set 
your foot in the industry you wish to start a business.

2. Make an effort to impress.

First impressions last and this saying holds true on your 
branding campaign. There are different ways to create an 
impressive impact from the moment you launch your business 
and as you carry on with your business’ operation. You can 
start by creating a website that provides enough information 
on what you can offer the public, either by providing them 
complete details about your business or showcasing them your 
products or services. Make sure your website can provide a 
professional representation of your company, so that more 
people will be motivated to turn to you and do business 
with you. Choose a profile photo and logo that is relevant 
to your business. If you want to focus on social media, create 
social media profiles that tell more about you as an individual. 
Remember, it only takes 6 to 8 seconds for someone to notice 
you exist and capture his or her interest to view your web 
page or go somewhere else, so make the most of that time 
to impress.

3. Provide a solution or answer.

Nowadays, earning someone’s approval and trust requires a 
good deal of hard work. If you want to build a strong brand 
image online, you must prove to your target audience that you 
are a credible person whom they could trust or seek advice. 
Make them feel your presence, regardless what channel you 
wish to make a connection, either through social media or 
blogging. Give them reason to return to you and ask for help 
by providing them useful contents that could inspire them as 

they go on with their daily chores or give them solutions by 
simply reading your blog posts.

4. Remain consistent.

People can easily notice if you are just trying to pretend to be 
someone else. Don’t give your followers the impression that 
you aren’t real or tag you as “Fake”. Be sincere by remaining 
consistent on how you want others to look at you. If you want 
others to project you as someone with a knowledgeable mind, 
maintain that look on your profiles, whether it is your social 
media profile or company’s profile. Make sure your messages 
are done in a professional manner, consistent in every sense and 
your tone of voice applicable to your target audience.

The true success of a business lies entirely on how people gives 
distinction on you every time they hear your name or see your 
logo or symbol, so do your best in defining who you really are, 
what your brand speaks about you and the image you wish to 
convey with your target consumers.

Mahmood Bashash

Marketing
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IRANIAN RIAL LONG RUN EXCHANGE RATE DETERMINANTS
 INTRODUCTION ON EMPIRICAL APPROACH 

  Yeganeh Eghbalnia, IBC in Charge of Secretariat

Different Theories among Iranian Economists:

In history of economic research in terms of exchange rate 
determinants for Iranian Rial versus U.S dollar, there could be 
found three main approaches:

1- Studies based on a popular economic theory which compares 
the rates of inflation of local currency with respect to foreign 
currency named as “Purchasing Power Parity (PPP)” theory.

2- Studies which have been examined different models putting 
different economic variables seeking certain long run equation 
on Rial exchange rate.

3- The third group of economists believes that determining a 
long run behavior in oil exporting countries is meaningless.  As 
there are so many variables in global economy that could affect 
oil price, defining a long run relationship for the currency in 
oil exporting countries couldn’t be accurate. Moreover due 
to monopoly power of Central Banks is these countries, real 
exchange rates has not been defined by real mechanism of 
markets. Hence any model won’t reflect the real value of foreign 
exchange.

Their model has shown interesting results 
pointing that somehow by forecasting certain 
economic values you can speculate the real long 
run value of Iranian Rial exchange rate.

Many scientific papers evaluated different examinations on 
real exchange rate behavior of Iranian Rial and some of them 
has found that empirically the PPP theory does not hold for 
Iranian Rial. Some other started developing a long run model 
testing which economic variables would possibly has significant 
role in Iranian Rial foreign exchange.  Their model has shown 
interesting results pointing that somehow by forecasting certain 
economic values you can speculate the real long run value of 
Iranian Rial exchange rate.

Economic variables affecting on Iranian Real Exchange Rate
Now briefly we explain these variables:

1- Real global average oil price (inflation free)
Due to dependency of Iran’s foreign revenue to oil export, the 
global average oil prices have been significant in long run value 
of Iranian Rial exchange rate.

2- Investment (Capital formation)
The net flow of capital into the economy namely, international 
nonrefundable loans or foreign direct investment would affect 
the long run real exchange rate. 

3- Government Expenditure (G)
The size of government spending in the economy has been said 
to have temporary influence on real long run exchange rate. 
However it could be shown that if the government expenditure 
influence on the economy with long term footprints, the long 
run real exchange rate will be affected.  For example if the 
government spending stem from increasing tax rates which 
would diversely disturb productivity, that would influence real 
long run exchange rate.

4- GDP growth rate/total productivity index:
Based on economic theories (Balassa-Samuelson effect), it could 
be shown that growth in local productivity, would positively 
strengthen long run real exchange rate. When productivity 
increase in tradable goods, salary levels will increase due to 
higher labor productivity, hence it will shift the price of non-
tradable goods  which that all would strengthen the long run 
real exchange rate.

5- Liquidity Growth: Increase in liquidity will increase demand of 
tradable and non-tradable goods and if we assume the price of 
tradable goods is constant, the price of non-tradable goods will 
increase hence the long run real exchange rate will strengthen.

6- The premium between official and non-official exchange rate: 
the higher the premium the weaker long run exchange rate.

7- Nominal devaluation of Rial: The more devaluation we have, 
the weaker long run exchange rate we expect.

Based on more recent empirical research, for 
data between 1974 to 2012, it has been shown 
that long run exchange rate is highly correlated 
with government expenditure and total export 
revenue of the country

The breakdown of government budget from spending to 
investment might also influential on future values of real long 
run exchange rate. For example if government decides to 
promote consumption by household-transfer policies, then 
increase of foreign exchange is expected hence pushing the 
price of foreign currency higher. Vice versa, if the government 
promotes investment plans, then as capital inflow increases, the 
local currency would strengthen. Overall it is suggested that 
shocks in oil export whether comes from prices or volume 
would end up in larger fluctuation of the long run values. 

References:
Dargahi, H. Gachloo, J. (2001). 
بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرح ارز حقیقی در اقتصاد ایران

Economy
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(Fig. 3: Living Standards)

(Fig.4: Inflation)

(Fig.5:  Arab Spring Survivors and Iran)

(Fig. 6: GCC) 

Karim Pakravan, Ph.D.,
Chief Economist

Dr. Pakravan has been a senior economic 
strategist in global financial markets for 25 
years.

Dr. Pakravan is a recognized specialist in leading-
edge applied macroeconomic and financial research 
on currencies and emerging markets, country risk 
assessment and modeling in an enterprise-wide 
risk management context, as well as international 
financial architecture.

Dr. Pakravan has a Ph.D. in Economics, University of 
Chicago, a M.Sc. in Econometrics and Mathematical 
Economies, London School of Economics, and a B.A. 
in Mathematical Economics, University of Geneva. 
He is the author of numerous publications and is 
an Associate Professor of Finance at the Kellstadt 
Graduate School of Management at DePaul 
University.
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HOW IS THE MIDDLE EAST FARING? 
A VIEW FROM THE IMF AND BEYOND

Economy

KarimPakravan, Associate Professor DePaul University, Chicago | Jahangera Blog

(Fig.1: Economic Performance)

(Fig.2:  Economic Output)

The Middle East economies are a study in contrasts.  Less 
than three hours flight from the violence in Iraq and Syria, 
the Persian Gulf oil kingdoms are thriving, Meanwhile, 
Iran is struggling under the weight of the sanctions and 
Egypt is still mired in economic and political turmoil.  
The latest IMF semi-annual report (World Economic 
Outlook:  Legacies, Clouds and Uncertainties, October 
2014) underscores these divergences and presents a stark 
view of the economic challenges and opportunities in the 
region. The IMF definition of the Middle East (MENAP), 
which includes Afghanistan and Pakistan, divides the region 
in two groups, oil exporters and importers. However, the 
geopolitics of the region suggests a different classification:  
the Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Saudi Arabia and the UAE), the Arab Spring Survivors 
(Egypt, Morocco, Tunisia, and Jordan), the Collapsing States 
(Iraq, Syria and Libya), and finally Iran.  (I have not included 
Lebanon or Yemen; they do not fit in any of the categories.)

Overall, the IMF report finds a sharp decline in the pace of 
growth for the region as a whole, from an average of 5.6% 
in 2002-2012 to 2.4% in 2013 and 2014.   While the regional 
economy has recovered somewhat in the past few months,   
the IMF report characterizes the recovery as “fragile”, 
beset by a weak fiscal position, political turmoil, a lack of 
structural reforms and spillover from the violent conflicts 
in the region’s periphery. Iran is slowly emerging from a 
two-year recession.  The GCC countries have generally 
outperformed the Arab Spring Survivors, with an average 
projected growth of about 4% (vs about 3% for the latter 
group) in 2014. Inflation in the region also remains elevated, 
at around 8% in 2014.  

The IMF report focusses on the need for both fiscal 
consolidation and structural reforms, particularly in the oil 
importing countries. Important steps in this regard would 
be the phasing out of expensive energy subsidies, increasing 
non-oil revenues and spending control. Egypt in particular 
is facing massive fiscal deficits that peaked at 14% of GDP 
in 2013.  The GCC countries survived the global financial 
crisis of 2008 with massive stimulus programs, which are 
now tapering off. 

The IMF report cited the potential of higher oil prices 
resulting from escalating geo-political tensions as a as 
a major risk to the region.  However, the opposite has 
occurred and despite the sharp deterioration in the 
Collapsing States, oil prices have dropped by almost 30% 
since the IMF report’s publication. This is the third time in 
the past 25 years that oil prices have dropped by more than 
25%.  Global demand for oil dropped by an estimated 1.5 
millions of barrels per day (mbd) in 2014, while supplies rose 
by almost 2 mbd.   The oversupply situation could worsen in 
the coming months if the nuclear negotiations between the 

P5+1 and Iran reach a positive outcome.    Many observers 
project oil prices (Brent) in the mid-80s for the next three 
or four quarters.  Most of the oil producing countries have 
based their budgets on prices at or above $100/bbl, and 
the drop in oil prices will provoke significant fiscal strains.  
However, beyond low oil prices, the countries in the region 
are faced with continued risks from political and economic 
dysfunction with deep roots, which have been made worse 
by the internal and regional  turmoil.   Significantly, the 
Syrian crisis, the Iraqi collapse and ISIL have had little 
impact on the region’s economy, a demonstration of the 
resilience of a region that has gone through three major 
wars and numerous crises in the past 35 years.

November 4, 2014
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Economy

UAE COMPANIES TO BENEFIT FROM 
RELAXATION OF SANCTIONS ON IRAN

IBC Executive Vice President 
Interview with "The National" 
Newspaper

November 24, 2014

UAE companies could greatly benefit 
from any relaxations in sanctions on 
Iran’s nuclear programme agreed during 
the Vienna negotiations, said analysts.

“It’s going to be a bonanza,” said Patrick 
Murphy, a director at the legal firm Clyde & 
Co. “It’s the last great developing market. 
Whether you’re a lawyer or someone 
who is physically going and selling goods 
there, there are opportunities in every 
corner.”

World powers and Iran have agreed to 
extend talks on the country’s nuclear 
programme until July 1, the Iranian state 
news agency reported.

A population of 77 million, a young, 
sophisticated, consumer market, and 
an urgent need for new infrastructure 
investment create opportunities for 
foreign investors, Mr Murphy said.

A relaxation of sanctions will be “very 
beneficial” for both the UAE and Iran, 
said Asrar Haghighi, vice president at 
the Iranian Business Council, a trade 
promotion organisation based in Dubai.

“Iran shares 2,500km of [maritime] 
borders with the UAE,” Mr Haghighi 
said. “Given this geographical, strategic 
advantage and the available infrastructure, 
the UAE will be the best place for the 
southern part of Iran to do business.”

A majority of UAE companies in a range 
of industries would be willing to expand 
their trade with Iran following the 
relaxation of sanctions, according to a 
Clyde & Co survey.

Mr Haghighi expects that transportation 
and medical services would be the 
most likely sectors to benefit from 
any relaxation in sanctions. This would 
“definitely create opportunities for UAE 
companies”, he said.

But the removal of sanctions on 
banking and insurance are critical to any 
meaningful revival of Iranian trade.

“When you cut off … banks or insurers, 
you start indirectly affecting the man 
on the ground in the Middle East,” Mr 
Murphy said. “That more than anything 
has been the biggest break on trade with 
Iran,”
In 2012, sanctions were widened to 
prohibit Iranian firms from using the Swift 
system of international financial transfers.

“If Swift restrictions are removed, that 
will speed up business and increase the 
circulation of trade,” Mr Haghighi said.

This has slowed but not halted Iranian 
trade.

Mr Haghighi points out that Iranians have 
paid for imports through a mixture of 
barter, individual exchange houses and 
proceeds for oil exports.

Trade has also been diverted through 
countries where US and EU firms are less 
prominent, Mr Haghighi said.

“Right now trade is being rerouted via 
neighbouring countries at higher prices,” 
he said. “At lower prices [after the end of 
sanctions], Iranians will be willing to buy 
directly from the UAE.”

The International Monetary Fund has 
said that “international trade and financial 
sanctions …[have] pushed the economy 
into a deep contraction”, and that Iran has 
lost oil revenues equivalent to about 15 
per cent of GDP since the introduction 
of sanctions.

But an end to sanctions could allow Iran 
to grow at between 6 and 8 per cent, 
as the country’s youthful population 
and outdated industries attract 
foreign investment, according to Bryan 
Plamondon, a Middle East economist at 
IHS.

If sanctions continue, Iran can expect 
1.5 per cent growth next year, Mr 
Plamondon said. That is equivalent to 
a per capita growth rate close to zero 
when population growth is factored in.

“Iran’s economic prospects now hinge on 
the progress of [the Vienna] negotiations,” 
said Andrew Kenningham, a senior global 
economist at London-based Capital 
Economics.

Mr Haghighi said that even if sanctions 
were eased, it would take time for 
Iranians to feel the benefit.

“[The resumption of trade] is not going 
to happen overnight,” he said. “It will take 
time to get all the obstacles removed and 
to create trust between companies.” 



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

مشاوران در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

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

کارفرمایان محترم قراردهد.
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