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پیام رییس شورا

در دنیای امروز در کشورهایی که حاکمیت خرد جمعی 
را پذیرفت��ه و به اف��کار عمومی م��ردم ارزش گذاری  
مینماید هنگامیکه مس��ائ و مشکالت اجتماعی دامن 
گیر جامعه می ش��ود از مکانیسم های خا برای ایده 
گرفتن از مردم بهره می برند، من جمله با نظر س��نجی 
های فصلی و با پرسش های تصادفی از جامعه کو 
تر از نقطه نظرهای مردم آگاه می ش��وند و می کوشند 
با نظر مردم همراهی نموده مشکالت را کمتر و جامعه 
واس��ت همگان��ی عنایت نمایند در  را آرام نمایند و ب
پرس��ش های تصادفی نظر سنجی و پرسش از همگان 

را رفراندوم یا همه پرسی نامیده اند. 

تصات یاد شده تصمیمات مهم  ر کشورهایی با م در س��الهای اخیر اک
را با رفراندوم به مرحله اجرا گذاش��ته اند نظیر پیوس��تن کش��ورهای 
اروپایی به اتحادیه  یا پیوستن به بازار پولی یورو که عموما بعد از همه پرسی 
ریت جامعه انجام شده است، اخیرا همه پرسی از  و در نظر گرفتن نظر اک
مردم اس��کاتلند برای جدایی از انگلستان بوده که رای نیاورد و کماکان 

جزو بریتانیای کبیر باقی ماند.

ر ایرا ران  ابقه ر
12 شمسی و تاسیس  بعد از استقرار مش��روطیت در ایران در سال 5
دارالش��ورای ملی که بعدها مجلس شورای ملی نامیده شد ،  مجلس 
اب ش��ده از جانب مردم قانونگذاری مینمودند، هنگام  نمایندگان انت
ش��روع س��لطنت پهلوی همین مجلس ش��ورای ملی  پایان سلطنت 
قاجار و تاس��یس سلطنت پهلوی را تصویب نمود، مردم مستقیما نقش 

نداشتند و نمایندگان مردم تصمیم میگرفتند.

برای اولین بار در ایران در مرداد ماه س��ال 1332 شمسی هنگامیکه 
وب  دکتر مصد با مجلس هفدهم به مش��ک برخورد و مجلس��یان 
ر دولت می گذاش��تند و از تصویب لوای ارائه شده خودداری  ی 
مینمودند مرح��وم مصد تصمیم به انحالل مجلس هفتم گرفت که با 
ابات جدید و زودر مجلس جدیدی بر پا نماید لذا برای اولین بار  انت
رس��ند این مجلس  مراجعه به آرا عمومی را اعالم نمودند که از مردم ب
هفدهم ادامه یابد یا منح ش��ود که نتیجه پرسش از همگان انحالل 
اینکه آیا این عم در آن زمان خا عم صحیحی بوده  مجلس ش��د 
2 مرداد ش��د یا نه از بح  یا نه و آیا انحالل مجلس باع کودتای 

امروز خار است

ه ر ا  می   
135 انجام ش��د که  پرس��ش همگان��ی در ایران در 12 فروردین ماه 
بین نظام سلطنتی قبلی و جمه����وری اسالمی جدید کدامین را مردم 

9 درصد جمهوری اس��المی شد. اب می نمایند که نتیجه با  انت

هار نظر به قانون  ر از همگان ا ومی   
اساس��ی جدید مصوب مجلس برای پیش نویسی قانون 
یا همان مجل��س خبرگان بود ک��ه به آرا  اساس��ی 
ه معمو در  عمومی گذاش��ته ش��د و تصویب شد. گر
پرس��ش همگان معمو ی سوال معین طر پرسش 
آری یا نه مورد درخواس��ت است نه سوال در مورد ی 
مجموعه که ممکن اس��ت مردم نس��بت ب��ه بعضی از 
بندهای مجموعه نظر منفی داشته باشند که نمیتوانند 
هار نظر نمایند. به هر حال این پرس��ش همگانی هم  ا
انجام ش��د بعد از همه پرسی قانون اساسی در 35 سال 
گذش��ته در ایران پرسش همگانی انجام نش��ده تا اخیرا جناب روحانی 
له مراجعه به پرس��ش همگانی را مطر  رئی��س جمهور محترم مس��
ه سوال باید از مردم پرسش شود  نمودند لیکن معلوم نفرمودند برای 

وع روشن تر شود  ش��اید در آینده مو که بگویند آری یا نه 
و اما س��از و کار انجام پرسش همگانی در زمان مرحوم دکتر مصد با 

صدور فرمان بود. 

دومین پرس��ش راج به س��لطنت و یا جمهوری اسالمی نیز با فرمان 
رهبر  انقالب انجام شد.

سومین پرس��ش در مورد تصویب قانون اساس��ی نیز به همین ترتیب 
عم شد. 

امروز در ایران ش�� رئیس جمهور اگر هم خواهان پرسش همگانی 
2 مجلسیان  صا نمیتواند فرمان اجرا صادر نماید، بلکه باید 3 باش��د ش

تصویب نموده یا رهبر انقالب فرمان صادر نمایند. 

یست که با پاس آری یا نه  له این اس��ت که پرسش  مهمترین مس
باید بدان پاس داد.

نرانی خ��ود در جم اقتصادانان  جناب رئیس جمهور محترم در س��
به کلیات اش��اره نمودند که برای خرو از بن بس��ت های سیاس��ی، 
یره میتوان ب��ه آرای عمومی مراجعه نمود که  اجتماع��ی ، فرهنگی و 
ن صحی است ولی سوال هنوز معلوم نیست و از همه مهم تر راه  س��
کارهای اجرایی که باید ازمجلس شورای اسالمی عبور نماید یا با فرمان 

از می شود و نیز مبهم است. مستقیم آ

بهر حال برای ما دست اندرکاران بازار کسب و کار و تجارت بسیار مهم 
اس��ت که کش��ور عزیزمان ایران بتواند در جایگاهی که شایسته اوست 
نی مشکالت اجرایی  ی با سوابق طو بایس��تد و بعنوان کشورهای تاری
ر در  موجود در راه ش��کوفایی اقتصاد را پشت س��ر گذاشته حضور م

. رافیای منطقه و جهان را دارا شود انشا ج

ی  ی موت ا
ورا ریی 

پرسش از همگان
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مقاله سردبیر شورا

ا ی یار ر ا
بیر ر  

ن اقتصاد در  ر و درهم شاخ مهم است که نه تنها روزانه توس تجار و فعا ون د نر تبدی ریال به ارزهای 
امارت دنبال میشود بلکه هر کسبه فرا خوان  آگاه و تجربه خویش سع در پیش بین روند آن دارد. معمو افق 
ه اش ورا این مدت باشد زیرا خرید از ب���ازارها  د تحلی بین دو تا شش ماهه است و کمتر تاجریست که د

نین سیر مدت دارد. عمدتا و فروش کا و بازگشت پول آن از ایران  ، ترانزیت آن از طریق دب بین الملل

. ا ا را ی ا  یل  ارن  ا ت ت تر  یل ب م ارا ت رمایه 

ار تنزل شده وتحلیلها کارشناسان، بازار  شمگیر قیمت نفت  درآمدها ارز کشور د ر تنزل  اکنون که بر ا
رات این تنزل بر اقتصاد ایران برا جامعه  نفت  را در سال 2015 رو به بهبود نم بینند، سوالها فراوان در مورد ا

ن اقتصاد در دب پیش آمده است. فعا

ر  یل را  ی به ی  یا ا ت ی نیا ا  بای  ن وی به  ا برا 

نان  ند بعد از انقالب برقرار ش��د و هم ی��ر قاب�� تبدی بودن ریال   NON CONVERTIBILITY 1
ادامه دارد. این بدان معنیست که برخالف کشورهای که تصمیم گرفته اند پولشان را در بازارها بین الملل در 
مانند  معر برخورد با سایر پولها بین الملل قرار دهند و قدرت اقتصادیشان تعیین کننده ارزش پولشان است 
. مکانیسم تعیین نر تبدی ریال را به پولها دیگر بان مرکز ایران  ر،پوند، ین، یورو، روب وبسیار دیگر د

تعیین و مح تبدیلش جای جز در ایران نیست. 

ب اقتصاد  ییرها منت تبعات این امر اینست که  دولت ایران بنا به مصال خویش و با در نظر گرفتن کلیه مت 2
س بازار  داخل و با توجه به مالحظات سیاس و اجتماع قیمت را بطور  ی جانبه برا ارز تعیین میکند.س

. بدور این نر مدت جریان پیدا میکند تا.....پله بعد

3 اما پله بعد و پله ها دیگر کجایند پله بعد در سیر پلکان است که نر واقع ارز در با ان قرار دارد.  
ی است مانند هر کا دیگر بدون ش تورم داخل کشورتعیین م کند. نمیتوان  که کا را  نر واقع این کا
ی  1 تا0 در صد  کا بسته بسالش  ها و خدمات دارا رشد قیمت هستند  انتظار داشت، در حالیکه مجموع کا

ابت بماند. خیره ارزش باشد، ها بیشتر است و هم میتواند  رکه هم درجه نقد پذیریش از سایر کا ون د

ات و تا زمان که تورم مهار نشده است تمای به  بدین ترتیب است که نر واقع ان تا رسیدن به تعادل بطور 
رفتن دارد. تاکید میشود که در اینجا صحبت از نر واقع این کا و نه نر مصنوع کنون آن میکنیم. با

ار به اداره دخ و خرجش اس��ت که انرا  در   از ط��رف دیگر دولت، مانند هر صاحب بنگاه دیگر اقتصاد نا
یر مستقیم نفت که عمده ترین  نه جار و عمران تنظیم میکند. درامدها مستقیم و  وب بودجه س��ا ار
اره ا جز بیشینه MAXIMIZE کردن این اصل ترین  منب درامد از نظر ارز هستند رو به افولند. دولت 
منب در آمدش ندارد. باید یادآور ش��د که برا تامین کس��ر بودجه سال که در حال پایان است و برا تعادل 
ار به با بردن نر پایه است زیرا از استقرا از بان مرکز و افزایش پایه پول که  بودجه سال آینده، دولت نا

شدیدا تورم زاست پرهیز دارد.
 

با توجه به بر شمار عوام با بنظر نگارنده نر پایه ارز رو به افزایش بصورت پله ا تا نزدی شدن به نر بازار 
در کوتاه مدت  و همراه شدن هر دو در سیر صعود برا رسیدن به نر واقع آن خواهد بود. مواز 

 
وب ی سیاست عقالی  ار ر کوتاه مدت خواهند داشت ول در  ه ا نوس��انات ناش از اتفاقات سیاس گر

اقتصاد انتظاریست که در آینده از نوسان نر ارز میرود.

كاهش قيمت نفت و آينده نرخ ارز
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طبق ماده 20 اسا نامه شورای بازرگانی ایرانیان دبی

1 اسفند 1393  مار 2015 برگزار خواهد شد.  نه شورا در تاری  مجم عمومی عادی دوسا
 

ه مج ور ج  
 

یت مدیره یازدهم نه ه  استماع گزارش عملکرد دو سا
 استماع گزارش بازر شورا

 استماع گزارش مالی شورا و تصویب ترازنامه عملکرد 2 ساله
یت مدیره دوازدهم برای مدت 2 سال اب 9 نفر اعضای اصلی و علی البدل ه  انت

اب بازر اصلی و علی البدل شورا  انت
 

یر ی م ابات  یی نامه ان  ما  
 

ابات، کلیه اعضای دائمی و عادی شورا که ایرانی بوده و در تاری برگزاری انت
 

 در دو سال اخیر بطور متوالی عضو شورا بوده اند.
 اقامت در امارات عربی متحده را داشته باشند.

 
ت مدیره باشند.  میتوانند داوطلب عضویت در هی

 
ا حقوقی عضو شورا است که واجد شرای فو باشند. ا حقیقی عضو شورا و نمایندگان اش منظور از کلیه اعضای دائمی و عادی شورا، اش

ا حقوقی شر 2 سال سابقه عضویت فق به ش حقوقی اطال می شود. ی ماده فو در مورد نمایندگان اش طبق تبصره 
 

1 بهمن 1393 معادل 5 فوریه 2015  فرصت دارند فرم داوطلبی را  ر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه   ت مدیره حداک 2 داوطلبان حقیقی و حقوقی عضویت هی
تکمی نموده و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

دعوت مجمع عمومی عادی دو ساالنه شورا

ورا ر  و م
 

ی، عضو محترم و  ا با کمال تاس درگذشت  پدر  آقای م 
ارزشمند هیات تحریریه را به اطالع میرسانیم. از جانب هیات مدیره و 
هیات تحریری����ه به جناب آقای عب����اسی و خاندان محترم ایشان، 

تسلیت م����ی گوییم.

را  با ا
بی  انی ایرانیا  ر ورای با

یر ی م

ورا ر  و م
 

وی پدر  همسر  ر مرت با کمال تاس درگذشت شادروان جوا 
عضو محترم و ارزش��مند شورا جناب آقای مهند نادر قادسی را به 
من عر تسلیت به سرکار خانم نیلوفر مرتضوی و  اطالع میرسانیم. 
خاندان محترم قادسی و مرتضوی، صبر و آرامش برای ایشان و خانواده 

محترم آرزو داریم.

را  با ا
بی   انی ایرانیا  ر ورای با

یر ی م



www.ibc.aeinfo@ibc.ae

 

6

۱۳
۹۳

د  
فن

اس
 و 

دی
م، 

نج
ه پ

مار
 ش

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

5  
    D

ec
em

be
r &

 Ja
nu

ar
y  

    2
01

4

ش��ورای بازرگانی ایرانیان دبی نقش بسیار ارزنده 
ای در دع��وت از س��هامداران مدیریت و کاهش 
خطرات ناش��ی از وقوع بالیای طبیعی در کش��ور 
عزیزمان، برای گرد ه��م آمدن و تعری همکاری 
در توس��عه مدیریت مردم  محور بالیا ایفا نموده 
ص و تجارب کم نظیر  اس��ت. برخورداری از ت
جناب آقای نمازی با عنوان مش��اور عالی شورا در 
حوزه فعالیتهای اجتماعی، فرصت مناس��بی برای 
ولیت اجتماعی  صصی در ایفای مس�� فعالی��ت ت

اعضا شورا فراهم نمود.

ربایجان  از ش��د که زلزل��ه آ فعالی��ت از آنجا آ
شرقی در منطقه ارسباران ر داد. رن و مصیبت 
هموطنان، اعضا محترم ش��ورا را بر آن داش��ت 
ون همیش��ه به فکر ارس��ال کم به مناطق  تا 
آس��یب دیده باش��ند. در وقای مش��ابه پیش��ین 
نی��ز همواره ارس��ال کمکها بصورت شایس��ته ای 
س��اماندهی ش��ده بود و اینبار نیز تالش شد تا به 

بهترین روش عم شود. 

��ی در اختی��ار انجم��ن یاری  در ف��از اول، مبال
ک��ودکان در معر خط��ر قرار گرف��ت تا برای 
کودکان آسیب دیده، محروم و کم بضاعت منطقه 
نین برای س��اخت هنرس��تان  هزینه ش��ود. هم
قالیبافی ش��بانه روزی دخترانه در هریس، توس 
همان گروه مدرس��ه ساز که مدرسه اهدایی شورا 
در بم را احدا و مدیری��ت نمودند، کم نقدی 

ارسال شد.

در فاز دوم، پس از وقوع زلزله در اس��تان بوشهر، 
برنامه ریزی ب��رای اقدامی اصولی در جهت ایجاد 
حرکت��ی ملی و ت��الش برای ارتبا ب��ا اقدامات 
تاب آوری  مش��ابه بین المللی در ارتقا س��ط 
صصی در  از ش��د. مباح بسیار ت ، آ اجتماعی
س��ط جهانی در حوزه مدیریت کاهش خطر بالیا 
وجود دارد و همکاری با س��ازمانهای بین المللی، 
فرصتهای ارزشمندی برای نهادهای داخلی فراهم 

خواهد کرد.

برگزاری کارگاه س��ه روزه و دعوت از تمامی نقش 

آفرینان اعم از دس��تگاههای دولتی، س��ازمانهای 
ش  ن ب مردم  نهاد، دفاتر س��ازمان مل و فعا
خصوصی برای گرد هم آمدن و رس��یدن به تفاهم 
برای اجرای پروژه های مش��ترک، در دستور کار 
ش  قرار گرفت و شورای بازرگانی ایرانیان دبی، ب
عم��ده ای از هزینه ها را تقب�� نمود. جا دارد از 
حمایت مالی از طرف جناب آقای بلورفروش��ان و 
جناب آقای قادس��ی در این مرحله تقدیر ش��ود. 
بی ش�� با ارائه گزارش دستاوردهای ملی ناشی 
نین اهمیت معرفی ش��ورا  ازگری و هم از این آ
بعنوان حامی این حرکت ارزش��مند، دیگر اعضا 
ولیت اجتماعی شرکتهای  ش��ورا نیز در ایفای مس

خود به استقبال خواهند آمد.

توسعه مدیریت  میزبان برگزاری کارگاه سه روزه 
، دانش��کده علوم پزش��کی  م��ردم  محور بالیا
سس��ه ملی تحقیقات سالمت به ریاست  تهران، م
ن،  آقای دکتر مجدزاده بود. آقای دکتر علی ارد
سس��ه ملی و رییس آکادمی  وهش��ی م معاون پ
ولیت برگزاری  س��المت در ح��واد و بالیا مس��

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه

نخستين كارگاه ملی »توسعه مديريت مردم - محور باليا« برگزارشد

شورا
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نمودن  هماهن  برای  ارزشمندی 
متقب��  تل��  م دس��تگاههای 

شدند.

در مراس��م افتت��ا کارگاه که در 
برگزار  دس��امبر   1 یکشنبه  روز 
شد، ریاس��ت محترم شورا، جناب 
نرانی نموده  تمنی نیز س آقای م
م��ن معرف��ی کام ش��ورا و  و 
انگیزه ش��ورا را  کمیته اجتماعی، 
در حمایت از برگزاری این رخداد 
ایش��ان  نان  س�� نمودند.  مطر 
خصوصی  ش  ب نماین��ده  بعنوان 
بس��یار دقیق ب��وده و مورد توجه 

قرار گرفت. شرکت کنندگان 

افتتا  جلس��ه  نرانان  س�� دیگر 
دکتر  آق��ای  از  بودن��د  عب��ارت 
کارگاه،  میزب��ان  بعن��وان  ن  ارد
آقای نجار، ریاس��ت سازمان ملی 
گری  آق��ای  بح��ران،  مدیری��ت 
سازمان  مس��تقر  نماینده  لوییس، 
مل�� متح��د در ای��ران، آق��ای 
س��یاری، معاون وزیر بهداش��ت و 
موسوی،  آقای  پزش��کی،  آموزش 
احمر،  ه��الل  جمعیت  دبی��رک 
وهشکده  پ ریاست  جزایری،  آقای 
مدیری��ت بح��ران کش��ور، آقای 
ریاس��ت س��ازمان  دکتر صادقی، 
مدیری��ت بح��ران ته��ران، آقای 
دکت��ر مج��دزاده، ریاس��ت مرکز 
مل��ی تحقیقات س��المت و  خانم 
س��ورانجانا گوپتا مش��اور ارش��د 
 GROOTS) وای��رو  کمیس��یون 
 International- Huairou
ی  تو به  نی��از   (Commission
آمدن  ارزش گرد هم  نیس��ت که 
ش��ها و  مدی��ران عالیرتبه این ب
تصمیم گیری ب��رای همکاری در 
توس��عه توانمندیهای عموم مردم، 
خیز،  ه  حاد مناط��ق  در  خصوصا 

بسیار زیاد است. 

ات از  پرداختن ب��ه جزییات مباح
حوصله این ش��ماره ماهنامه شورا 
خار اس��ت لیکن در گزارشهایی 
محترم  اعضای  آینده،  ماههای  در 
اطب��ان را در  ش��ورا و س��ایر م
زم  جریان پیشرفت و پیگیریهای 
برای نی به اهداف انساندوس��تانه 
در توس��عه مدیریت مردم  محور 

بالیا قرار خواهیم داد. 

رفیت همکاریهای بازرگانی و اقتصادی با کش��ورهای قطر و امارات، به منظور بررس��ی  رافیایی و  با توجه به ش��رای ج
رماه  راهکارهای تقویت صادرات کا و خدمات ایرانی از طریق این دو کش��ور به بازارهای جهانی، همایش��ی در روز 12 آ

در مح دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد. 
وهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عالوه بر برگزاری  سسه مطالعات و پ مرکز آموزش بازرگانی وابسته به م

این همایش، سلسله همایشهای کاربردی تجارت با کشورهای هدف را در دستور کار خود دارد. 
من  ن اقتصادی برگزار ش��د  و ن اقتصادی، مدیران و مس�� در این همایش که با حضور بازرگانان، تولیدکنندگان، فعا
ری از  بررس��ی راهکارهای حضور و افزایش س��هم بازار کا و خدمات ایرانی در کش��ورهای هدف، نحوه استفاده حداک

رفیتهای موجود با رویکرد ارتقا تراز تجاری دوجانبه مورد توجه قرار گرفت.

، س��فیر محترم جمهوری اس��المی ایران در امارات عربی متحده و جناب آقای  در این همایش، جناب آقای دکتر فیا
نرانی نموده و در میزگرد پرسش و پاس شرکت کردند. تمنی، ریاست شورای بازرگانی ایرانیان دبی نیز س م

ن ا  ارت بو ای  ی  ای ا ور م

های مورد نیاز و صادرات تولیدات داخلی کشورمان به بازارهای جهانی  قطر و امارات کریدورهای مهم واردات کا
ر بودجه برای ک پروژه های مرتب 10 میلیارد د  تشری فرصت های جام جهانی 2022 فوتبال در قطر با 

ر برای ساخت راه آهن، فرودگاه بین المللی دوحه، بندر دوحه، 12 استادیوم و  هت  توجه به هزینه 50 میلیارد د
بت با قطر و امارات صو گردشگری اقتصادی با تعام م  امکان توسعه تجاری صنعت گردشگری ب

های تولید داخلی کشورمان به جهان تحت عنوان بازار مشترک ایران، قطر و امارات  بررسی زمینه های صادرات کا
روتمندترین کشور جهان   تالش برای افزایش میزان جذب سرمایه از 

 قطر و امارات دروازه ورود به بازار شورای همکاری خلی فار و اتحادیه عرب
های لوکس کشور قطر ر واردات سالیانه کا  تالش برای صادرات مصال ساختمانی و جذب درصدی از 0 میلیارد د

 فرصتی مناسب برای شناخت و بهره مندی از خدمات حم و نق هوایی به 120 کشور جهان
اعضای ممتاز در سازمان تجارت جهانی دروازه ورود به تجارت جهانی  قطر و امارات 

همايش كاربردی تجارت با كشورهای قطر و امارات در 
تهران برگزار شد
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اجتماعی

مطل شدیم که استاندار استان لرستان جناب آقای بازوند همراه با هیات تجاری به منظور 
ت صادراتی استان لرستان به دبی سفر کرده اند. ایشان  معرفی امکانات تولیدی و محصو
ن مدیریتی ایرانی در  و درخواست دیدار با اعضای شورای بازرگانی ایرانیان دبی و دیگر مس
 1 امارات را نمودند که با حمایت بازرگانان محترم در دبی، نشست ناهار در روز پنجشنبه 
201، در باشگاه ایرانی برگزار شد و از اعضای شورا نیز برای حضور در این نشست  دسامبر 

دعوت به عم آمد.

در این نشست که با حضور سفیر محترم ایران در امارات عربی متحده جناب آقای فیا 
رفیتهای موجود  و سرکنس��ول گری محترم جناب آقای بهرامی برگزار شد، به امکانات و 
در استان لرستان برای توسعه و جذب سرمایه گذار اشاره شد. برای نمونه سرمایه گذارانی 
از عربس��تان به این اس��تان آمده و سرمایه گذاری نموده اند.  بسیاری از شهرهای بزر و 
ای مناسب هستند که در صورتی که طرحهای  کو در اس��تان لرستان دارای بازار تقا
س��رمایه گذاری به خوبی مطالعه و امکان سنجی شوند، بازگشت سرمایه قطعی می باشد. 
نین ایشان لیست کاملی از پروژه های مطالعه شده را در اختیار مهمانان و دبیرخانه  هم
شورا قرار دادند که به زودی بر روی وب سایت شورا در دستر عموم گذاشته خواهد شد. 

حضور استانداری استان لرستان در باشگاه ايرانيان دبی

خبر گردهمايی ماه دسامبر شورا و عکسها 

نشس��ت ماه دس��امبر ش��ورای بازرگانی ایرانی��ان دبی در 
ری��ر ریحان روتانا  2 دس��امبر در هت ال هارش��نبه  روز 
برگزار ش��د و به دنبال مالقات اعضای شورا با هیات تجاری 
، قرار بود ایش��ان در این  از اس��تان لرس��تان از هفته قب��
گردهمایی حضور داش��ته باش��ند و به با جزئیات بیشتری به 
تش��ری امکانات و فرصتهای موجود در اس��تان لرس��تان به 
ردازند. لیکن به دلی ایجاد  اعضای ش��ورا و میهمانان شور ب
تداخ�� در ویزای ص��ادره، گردهمایی ماهانه ش��ورا بدون 
حضور هیات تجاری اس��تان لرس��تان برگزار گردید و هیات 

تجاری نتوانس��تند به امارات سفر کنند. 

پس از صرف ناهار، جلس��ه با صحبت خان��م یگانه اقبال نیا 
ول دبیرخانه و خ��وش آمد گویی رئیس ش��ورا آقای  مس��
س  ار گردید و عضو جدید ش��ورا معرفی ش��د. س موتمنی آ
از اعضای پن اقتصادی آقایان اس��رار حقیقی و دکتر رشید 
ی��ر کاهش قیمت  زاده دع��وت به عم آمد ت��ا در مورد تا
عیت اقتص��ادی ایران و نر ارز به بح و گفتگو  نفت بر و
بنش��ینند. در نیم س��اعت آخر جلسه ، جلس��ه به پرسش و 
عیت اقتصادی  پاس و دیدگاه های اعضای شورا در مورد و
یر آن بر رواب�� بازرگانی و اقتص��ادی ایران و  ای��ران و تا
امارات اختصا داده ش��د. متن کام این میزگرد و خالصه 
ای از صحبتهای انجام ش��ده در مقاله ای توس آقای ایمان 

ارجمندی در ش��ماره بعدی منتشر خواهد شد.

الهام ارجمندی،  عضو شورا و هیات تحریریه
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از قرن 21، جامعه بش��ری به این حقیقت پی  در آ
روتمندترین حکومته��ا از لحا  برده اس��ت ک��ه  
مادی، علمی و تکنولوژیکی قادر نیس��تند به تنهایی 
بار س��نگین توس��عه و پیش��رفت همه جانبه را بر 
عهده بگیرند. برای پیش��رفت وتوس��عه پایداری که 
ند عام مهم  دربرگیرنده همه اقشار جامعه باشد، 

رورت دارد. از جمله

 کارآم��دی حکومت برای جلب همکاری تنگاتن 
ش خصوص��ی، جامعه  میان دس��ت ان��درکاران ب
علم��ی، جامعه مدنی، جامعه بی��ن المللی و از همه 
مهمتر ایجاد زمینه های مس��اعد برای مش��ارکت 

مشتاقانه مردم

بات داخلی، منطقه ای و جهانی  ایجاد امنیت و 

ن��ی از تجارب موف��ق در زمینه  جه��ان امروز ما 
بکارگیری علم، دان��ش و تجارب موفق مردم محور 
برای پیش��رفت است.  س��ند برنامه توسعه هزاره 
که با به��ره گیری از  س��وم پس از س��ال 2015 
نظرات و مشارکت میلیونها نفر از سراسر گیتی تهیه 
رورت بکارگیری  ش��ده  گواه از آگاهی همگانی در 
روشهای مش��ارکتی در تمام سطو تصمیم گیری 
و اجرایی می باش��د. این س��ند و هزاران سند دیگر 
ول توس��عه ملی و  تاکی��د دارند که نهادهای مس��
جهان��ی و حتی گروه های مس��ل بر اقتصاد جهان 
برای بقای خود باید به شکوفایی نیروهای سازنده در 
جهت رفاه و امنیت عامه و  از میان برداش��تن موان 

پیشرفت، تالش نمایند.

جای تعجب اینجاست که می بینیم راهکارهای موفق 
وآزمایش ش��ده و نیز عوام بازدارنده پیشرفت همه 
شناسایی شده اند ولی مسولین جهانی و کشوری از 
ییر ساختارهای  زم را برای ت خود اراده و شهامت 
المانه کمتر نش��ان می دهند. بدتر از  ناکارآم��د و 
ای��ن قدرتمندان اقتصادی ب��ا بکارگیری تکنولوژی 
ارتباطات جمعی با نقشه های کوته بینانه و هولناک 
رون��د بیداری و تحرک اف��کار عمومی را با موفقیت 

ی نموده اند. شمگیری متوق و حتی خن

پر وا اس��ت که هی گاه در طول تاری بشریت 
این همه مناب اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی برای 
محو فالکت و محرومیت در دست انسان قرار نداشته 
فلت برای برخورد  اس��ت و هی گاه هم این همه 
با دش��منان واقعی انس��ان که عبارت از محرومیت، 

جهالت، بیماری و ... است، وجود نداشته است.
نه شناخته  ییر و پیشرفت عاد اکنون موان اصلی ت

شده اند. این موارد شام

ایتی،  رابطه مستقیم نار لم و تبعی و نابرابری   
محرومیت با ناامنی

 تن ش��دن فضا برای احقا حقو محرومین و 
یره

نی اشاره میکنم که  به دو نمونه از 2 کش��ور بسیار 
لم و تبعی با مش��کالت فراوان خصوصا  به علت 

ایتی اجتماعی شدید و مزمن  روبرو هستند. نار
تعجب خواهید کرد که یکی از این 2 کش��ور آمریکا 
نی  است، کشوری که تا یکی دو سال اخیر خود را 
ترین و پیشرفته ترین اقتصاد در جامعه علمی جهان 
قلمداد میکرد. خوب است بدانیم در این کشور %50 
روت در دست تنها 3%  از افراد متمرکز شده است. 
به عبارت دیگر در برابر 50% جمعیت آمریکایی که 
را از گروه های کم درآمد هس��تند و برای تامین  اک
نیازهای معیشتی اساسی خود باید شبانه روز تالش 
کنند،  تنه��ا 3%  از جمعیت کش��ور مناب ملی را 
نین روند وحش��تناک نابرابری،  در اختیار دارند. با 
نیا در این کشور با قدرت خرید خود کلیه ابزارها  ا
و نهاده��ای تصمیم گیری را ب��ه انحصار درآورده و 
، آن گروه خا را در  افرادی مطی�� و حامی مناف

مسندهای تصمیم گیری نشانده اند.

همین گروه مس��ل با بی ش��رمی در صدد کاستن 
نیا و کاس��تن خدمات اساسی برای  مالیات اندک ا
توده محروم جامعه آمریکا میباشند. به همین دلی  
با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و دارا بودن مناب 
ایتی محرومین هر  نی مادی در این کش��ور، نار

روز بیشتر و بیشتر میشود.

م افکار عمومی مردم جامعه  این گروه مس��ل علیر
لم و  و  ادعای داشتن نظامی دموکراتی به آتش 
س��تم، کشت و کشتار در سط جهانی و بی عدالتی 
در سط کشور دامن می زنند. همانطور که می بینید 
باتی زیادی در این کشور ایجاد کرده  این روند بی 

است.

واهم به آن اشاره کنم عربستان  کش��ور دوم که می
سعودی است.

روت سرشار خدادادی به صورت  این کش��ور دارای 
مناب عظیم نفتی اس��ت. عالوه بر آن مکه و مدینه 
پایگاه دین مبین اس��الم، دینی ک��ه مرو صل و 
رحمت و همبستگی و اش��اعه علم و دانش و یاری 
رسانی به محرومین میباشد، در این کشور قرار دارد.
حاکمان این کش��ور میتوانند با بهره گیری از پایگاه 
شی  معنویت و اس��تفاده از مناب سرشار مالی که ب
از آن با سفرهای موسم ح از تمام مسلمین جهان 
من جمله  کش��ورهای محروم تامین میشود، نقش 
س��ازنده و مهمی داشته باش��ند. حاکمان عربستان 
میتوانند در توجه به محرومین و فقرزدایی از مردم 
خود، از همه امت اس��المی و دیگر محرومین جهان 

یاری جویند.

یر افکار و فش��ار برخی گروه های  در عو تحت تا
ش��ی مهمی از جمعیت  ، حقو اساس��ی ب مرتج
خ��ود را نادیده گرفته اند و اعترا آنان را با نیروی 
نظامی سرکوب میکنند. در منطقه نیز با گروه هایی 
که مناف خا آنان با حقو مردم منطقه و جهان 
رفیت مالی و قدرت  در تقاب است همسو شده از 

نظامی در جهت راه های ناصواب تالش میکنند.

همه ش��ما فضال که در این جلس��ه حضور دارید 
ب��ا آمارهای تکان دهن��ده از فالکت و محرومیت 
صدها میلیون خانواده محروم، آواره و جن زده 
زم نیس��ت این آمار را تکرار  آش��نایی دارید و 
کن��م. در برابر این هم��ه محرومیت در منطقه و 
ش عم��ده ای از مناب اقتصادی، نیروی  دنیا، ب
رفیت های علمی و تکنولوژیکی صرف  انس��انی، 

اجتماعی

ضرورت همکاری دست اندكاران برای شکوفايی توانمندی های جامعه

کارگاه ملی مدیریت مردم محور بالیا با حمایت شورای بازرگانی ایرانیان دبی و با ابتکار عم آقای دکتر باقر نمازی در دعوت از تمامی شرکای مدیریت بحران 
سسه ملی سالمت، دانش��کده پزشکی دانشگاه تهران در ماه جاری برگزار شد  ش خصوصی، با میزبانی م ش��ام س��ازمانهای دولتی، مردمی و بین المللی و ب

ش اخبار این شماره ماهنامه ارائه شده است گزارش کام در ب
نرانی آقای نمازی اس��ت. ایشان، مشاور ارشد کمیته اجتماعی شورای بازرگانی ایرانیان دبی و پیشکسوت در حوزه مدیریت بالیا  ه در زیر می آید متن س�� آن
با تجربه ای کم نظیر در ایران و جهان در کاهش خطرهای ناش��ی از وقوع بالیای طبیعی و افزایش تاب آوری جوام در معر خطر با اعمال مدیریت مردم 

محور می باشند.

محمد باقر نمازی
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طبق بررس��ی س��ازمان مل متحد اگر هرسال تنها 
10% از هزینه جن  صرف مبارزه با دشمنان واقعی 
یره  ، تبعی و  مانند فقر، بی سوادی، امرا بشر 
 میگردید طی 10 س��ال ک��ره زمین از این بالیای 

انسان سوز رهایی می یافت.

قدرت ه��ای حاکم از تمام نیروه��ا و امکانات خود 
ب��رای حف جایگاه ممتاز خود اس��تفاده میکنند و 
ال  شم بصیرت خود را بسته است. به عنوان م دنیا 
تمام تالش��ها برای اصال نظام جهانی که 0 سال 
قب برای تس��ل کشورهای پیروز در جن جهانی 
دوم طراحی شده است را با ناکامی مواجه می سازند. 
وع  ه ارتباطی به مو ه باید کرد و این بح کلی 

ن واگذار شده به حقیر دارد. س

ابتدا باید تاکید کنم که الهام این گفتار از تعلیمات 
پر از رحمت اس��الم و دیگر ادیان یکتاپرستی است. 
ه��ره های ارزنده ای به  طی قرن بیس��تم نیز دنیا 
خود دیده که این تعلیمات بشردوس��تانه را با رفتار 
و کردار توام با عش��ق ورزی و مهر و محبت ورزیدن 

حتی به دشمنان خود دنبال کرده اند.

ماهاتم��ا گاندی در هندوس��تان با روش صل طلب 
و آش��تی جویانه و امتناع از ه��ر نوع حرکت توام با 
لم و ستم استعمار، انگستان  خشونت حتی در برابر 

را به زانو درآورد.

مارتی��ن لوتر کین با الهام از این ش��یوه پایه های 
وس��تان  قانونی برای احقا حقو برابر برای سیاه

آمریکا را تامین نمود.

نلس��ون ماند با همین روش به نظام زشت و پلید 
آپارتاید در کشور خود خاتمه داد.

بنابراین با بهره برداری از تعلیمات دینی، با استفاده 
از تجارب موفق در به کارگیری روش��های آش��تی 
جویانه و صل طلبانه و با بهره گیری از ش��عارهای 
ش و معتدل ریاس��ت جمهوری جناب آقای  امید ب
ریت مردم میباش��د،  روحان��ی که مورد حمایت اک
راهکاره��ای پیش��نهادی خود برای آین��ده را ارائه 

میدهم.

ا ار را
مجددا به س��ند اخیر  توس��عه هزاره سوم، بعد از 
س��ال 2015  مراجع��ه میکنیم.این س��ند برای 
دستیابی به اهداف پیشرفت پایدار بشریت به صورت 
صو گروه  مکرر به نقش محوری جامعه و مردم ب
های محروم آس��یب پذیر اش��اره میکند. متاسفانه 
در مکانیزمهای اجرایی و پیگیری این س��ند،جایگاه 
یرگذاری برای انعکا ص��دای مردم محروم در  تا

نظر گرفته نشده است.
همانطورکه قبال متذکر ش��دیم دولته��ا به تنهایی 

الش های عظیم توس��عه و پیشرفت  نمی توانند با 
و مواجه��ه با بالیای طبیعی مقابل��ه نمایند. دولتها 
ارن��د برای جلب مس��اعدت و هم��کاری همه  نا
گروه ها بس��تر مساعد اعتماد سازی را فراهم آورند. 
همانط��وری که همه م��ی دانیم نهاده��ای مدنی 
م تمام مش��کالت  در ای��ران و در تمام جهان علیر
و نارس��ایی ها دارای مزیت های نس��بی هس��تند. 
مهمترین مزیت نسبی آنها نقش آنان به عنوان ی 
راب معتبری است که  برای وص نمودن دولتها با 
صو قشرهای محروم، ایفا می نمایند.  جامعه و ب
این مزیت خصوص��ا برای نهادهای مدنی که نیروی 
خود را در توانمندس��ازی جوام محروم اختصا 

داده اند، بیشتر صد میکند.

نین  تانه در ای��ران نیز تعداد کاف��ی از  خوش��ب
ول به فعالیت هستند. سازمانهای مردم نهاد مش

تع��دادی از این نهادهای مردم نه��اد دارای تجارت 
موفق خصوصا در زمینه فقرزدایی هستند.

�� جامعه محور  در س��ط جهانی حرکتهای کو
منجر به فعالیت های وس��ی و عمیق در سط ملی 
ین آواز  کم و فراملی شده است. به عنوان نمونه 
ب��ا داش��تن 0 میلیون عضو در سراس��ر جهان به 
مس��ائ مهمی که بشر با آن روبرو است مانند دفاع 
و تروی از حقو به حق مردم س��تمدیده فلسطین 
اهتم��ام دارد.کاره��ای جامعه محور  فدراس��یون 
ه نش��ینان جهان هم اکنون در 33  بین المللی زا
صو مقامات محلی  کش��ور با حمایت دولتها و ب
در دست اجرا میباشد. این فعالیت ها زمینه ساز ایجاد 
سرمایه های اجتماعی عظیم و ایجاد حلقه های الفت 
و تعام محبت آمیز بین مردمی که در س��کونتگاه 
ول  یر رس��می زندگی میکنند و مقامات مس های 

گردیده است.

گرامین بان در بنگالدش،  موس���سه س���وا 
ول کارآفرینی برای زنان خود   SEWA  که مش
ال و کم درآمد جامعه میباشند از دیگر الگوهای  اشت

موفق بس برنامه های جامعه محور میباشند.

جالب اس��ت که تجربه و دانش کسب شده آنان در 
ر نق��ا جهان، حتی در برخ��ی مناطق محروم  اک
کش��ورهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. 
بت و اعتماد آفرین  اما متاس��فانه این حرکتهای م
جهان��ی در کش��ورهای خاورمیان��ه از جمله ایران 
هنوز به قدر کافی ش��ناخته نشده و از سوی دست 
ان��درکاران م��ورد توجه کافی قرار نگفته اس��ت. از 
آن بدت��ر نهادهای بین الملل��ی مانند بان جهانی 
و س��ازمانهای بین المللی و کش��ورهای اهدا کننده 
من تمجید  کم ش��ام کشورهای اتحادیه اروپا 
و تحسین از این الگوها، درسهای آموخته از آنان را 
در برنامه های همکاری های بین المللی خود به کار 

نمی گیرند.
در پن س��ال گذش��ته تع��دادی از نهادهای مدنی 
از ش��مال و جن��وب ب��ا تش��کی گروهی ب��ه نام                   
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بازرگانی

یرگذاری در   حامی��ان محرومی��ن در ص��دد تا
سیاست اجرایی این نهادها برآمده اند. بان جهانی 
و س��ازمانهای بین المللی بس��ترهای بسیاری برای 
تروی برنامه این گروه را فراهم ساخته اند. افسو 
که اختالف گفتار و کردار این سازمانها همه اعضای 

این گروه را شدیدا دردمند ساخته است.

وع، براس��ا این تجارب  برگردی��م به اص�� مو
و رایزن��ی ها خصوصا مش��ورتهای وس��ی با مردم 
عزیز هفت منطقه از ایران و کارشناس��ان در سط 
خاورمیانه و نشست های مش��ورتی  در خاوردور و 
آفریقا و نیز با اس��تفاده از تعام فکری به نتای زیر 
رس��یده ایم که امیدواریم در این گردهمایی مورد 

استفاده قرار گیرند.

. توصیه میشود این حرکتها از پایین ترین سطو 
از ش��ده و مردم جوام�� هدف مهارتهای  جامعه آ
متش��ک شدن، برنامه ریزی، تعیین اولویت، تجهیز 
، بهترین شیوه های همکاری و تعاون با دولت  مناب
و مقامات محلی را با کم س��ازمانهای مردم نهاد 
میان��ی فراگیرند. این برنامه ه��ا میتواند به منظور 
مقابله با بالیا و کاهش فقر و محرومیت مورد توجه 
ی اس��ت توجه به رابطه  زم به تو قرار گیرن��د. 
متقاب بین برنامه های فقرزدایی و مقابله با بالیای 
طبیعی باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.

. توصیه میشود با تش��کی گروه های مردمی در 
قالب CBO یا همان س��ازمانهای محله محور اقدام 
صو  زم در جهت تعام بین دست اندرکاران ب
در برنامه های پیشگیری از بالیا و افزایش فرصتها و 
امکانات، در جهت ایجاد و تقویت معیشتهای پایدار 

برای خود و جوام محلی را تامین کنند.

ش  . توصیه میش��ود دس��تگاه ه��ای دولتی، ب
خصوصی، خیرین، جامعه علمی و نهادهای بین المللی 
هرکدام بر مبنای مزیت نسبی خود از برنامه های جامعه 

محور پشتیبانی و حمایت نمایند.

شی در پایین ترین سط   این نوع همکاری بین ب
جامعه در عم موفق ترین الگوهای همکاری تمام 

ول میباشد. ش ها و گروه های مس ب

 تجربه نش��ان داده اس��ت که تقویت روش��های 
ش��ی از پایین به ب��ا در کنار  هم��کاری بی��ن ب
ساختارهای رسمی برنامه ریزی و تصمیم گیری از 

ش تر بوده است. با به پایین نتیجه ب

ه مامورین   تجربیات نش��انگر آن اس��ت که هر
دولتی نزدیکی بیش��تری با جامعه داش��ته باش��ند 
آمادگ��ی تعام و همکاری آن��ان با مردم قوی تر و 

بیشتر است.

بت به تدری�� دیدگاه و صدای   با ای��ن تعام م
مردم و حضور آنان در س��اختارهای تصمیم گیری 

صوصا س��اختارهای مربو به  م
برنامه  برای  مالی  مناب  صی  ت
های توسعه و پیشگیری از بالیا را 
نی تر و پایدارتر خواهد ساخت.

 بدین س��ان در عم�� فرآیند 
اعتمادس��ازی و زدودن عوام بی 
اعتمادی متقاب از میان برداشته 

خواهد شد.

. ب��ا توجه به ش��رای محلی و 
مل��ی، مکانیزم های همکاری بین 
مقامات  تس��هیلگری  با  ش��ی  ب
دولتی در س��طو مل��ی و محلی 
ب��رای حمایت از روند توان افزایی 
و ایفای نقش محوری مردم برپا و 

تقویت میگردد.

زم اس��ت دس��ت اندرکاران   .
صو  برنام��ه های توس��عه و ب
برنامه های مقابله با بالیا به نقش 
همه اقش��ار خان��واده و جامعه و 
صو جوانان، زنان و کودکان  ب

زم را مبذول نمایند. توجه 

. برای پیشبرد این روند 3 اقدام 
ی که ش��اید مفید واق ش��ود، 

پیشنهاد میشود

1. مستندس��ازی اقدامات جامعه 
محور داخلی و تعدادی از الگوهای 
موفق بین الملل��ی و بهره گیری 
از آموخت��ه های مس��تند ش��ده 
الگوهای  از  در جه��ت اس��تفاده 

مشارکتی اجرا شده.

2. کم به ایجاد و فعالیت شبکه های 
هم��کاری در زمینه مبادله تجربه 
و انتق��ال دانش داخلی با عضویت 
فعال نمایندگان گروه های دست 
صو جوام محلی  ب و  اندرکار 
��از روند مبادل��ه تجربیات با  و آ
ساختارهای عالقمند و معتبر بین 
از کار میتوانیم با  الملل��ی. برای آ
س��ازمانهای دارای تجربه مرتب  
صو در کشورهای هندوستان  ب
  GNDR و ترکیه و با موسس��ه
شبکه جهانی کاهش خطر بالیا  
که م���ا را برای برنامه ریزی این 
زم  نشست همراهی نمودند اقدام 

را انجام دهیم.

3. تهیه و اج��رای برنامه آموزش 
و آگاه س��ازی دس��ت اندرکاران 

مدیریت بالیای طبیعی و کاهش فقر 
در س��ط ملی و محلی با استفاده از 

نتای به دست آمده در این نشست.

اب حداق 3  . از همه مهمت��ر انت
منطقه پیشگام که دارای شرای بسیار 
مساعد مانند آمادگی دست اندرکاران 
زم به  رفی��ت  نی��ن وجود  و هم
منظور اجرایی نم��ودن الگوی جامعه 
محور مقابله با بالیا به  صورت تدریجی 
امادر سطحی وسی و گسترده باشند.

هم اکنون عزی��زان از تعدادی مناطق 
مستعد و پیش��گام برای میزبانی این 
منا  اقدامات اعالم آمادگی نموده اند. 
پیش��نهادات با مورد توجه و عنایت 
ش  برخ��ی از همکاران دولت��ی و ب
خصوصی ق��رار گرفته اس��ت. برخی 
نهادهای بین المللی نیز آمادگی خود 
را ب��رای همکاری فنی ب��ا این برنامه 
های جامعه محور اعالم نموده اند.این 
نشس��ت که با حضور دست اندرکاران 
اصل��ی موجبات دلگرم��ی همه ما را 
از  فراهم س��اخته اس��ت میتوان��د آ
ر و پایدار در کش��ور  ی�� حرکت مو
عزیزمان ایران باش��د. ه��رگاه موفق 
شویم ما میتوانیم الگویی برای منطقه 

خاورمیانه باشیم.

ب��رای اطالع هم��گان در جریان مهیا 
وب برنامه  ار سازی این گردهمایی 
اق��دام تهی��ه گردیده و م��ورد تائید 
مقامات دولتی قرار گرفته است. سند 

این برنامه دراختیار شما قرار دارد. 

گروه های کار پیش بینی ش��ده در این 
نشس��ت میتوانند با پیش��نهادات خود 
نی تر س��اخته و  محتوای این برنامه را 
اجزای آن را با دیدگاه مردم نزدیکتر نمایند.

با حضور دوستان عزیز از مناطق محتل 
نین میتوانیم  کشور در این نشست هم
اب مناطق پیشرو را تعیین و  واب انت
از  با همت همه حداق 3 منطقه برای آ

اب نمائیم. این کار را انت

با استفاده از حضور خانم سورانجانا گوپتا 
و دوستان سازمان مل میتوانیم مقدمات 
همکاری های بین المللی جهت انتقال 
دانش و تجارب متقاب را فراهم سازیم. 
باشد که نیت خوب و همت همگان مورد 
قبول خداوند قرار گیرد و کار ما موجبات 
خیر و دعای خی��ر هموطنان را با خود 

همراه داشته باشد.
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مدیریت

نجیر تامی ای  ر ار  ا  
طراحی زنجیره تامین بر اس��ا کارایی که بر روی 
ی و با توجه و نیازمندی های مشتری  عوام استرات
برای طراحی زنجیره تامین اس��ت، پایه ریزی شده 
ت موجود،  اس��ت، به گونه ای که محدوده محصو
ش مشتریان را  ت جدید یا ب س��رویس ها، محصو
پوشش می دهد. برپایه آگاهی از محصول نهایی در 
زنجیره تامین پایه ریزی می شود. این به این مفهوم 
ت برای  نی، کیفیت محصو اس��ت که در دوره طو
نین  ادامه رقابت، باید توس��عه و بهب��ود بیابد. هم
گی زنجی��ره تامین، می��زان رقابت پذیری  ار یک

سازمان را تعیین خواهد کرد.

ی ار ات م ا ی ارت ا یا   
��روری برای  ش به انواع مش��ارکت های  ای��ن ب
ش��رکت اش��اره می کند.  این عملک��رد ارتباطات 
زنجی��ره تامین را به مش��ارکت با عوام�� خار از 
ییری در زنجیره  شرکت گس��ترش می دهد. هر ت
تامین باید به اطالع ش��رکا برس��د و در ک زنجیره 
پیاده شود. ل������ذا عملی������ات پشتی������بان 

فرایندهای زنجیره تامین عبارتند از

ییرات  ییرات و نقش عملکردها در ت  سازماندهی ت
زنجیره تامین 

 فرایند مشارکتی برای طراحی مجدد زنجیره تامین 
 اجرای ارزیابی ها و نقش آنها

 جایگاه عملکرد مدیریت زنجیره تامین درون شرکت

ی  و نجیر تامی برای  ی  را  
ی  رات ا

ر عوام خار  مدیریت زنجیره تامین، مشارکت مو
از ش��رکت را ایجاب می کند. اما ارتبا هر شرکت 
با ش��رکت های خار از آن بسیار مشک زاست. در 

روری است مورد شرکا دقت به موارد زیر 

 مرک��ز رقابت ه��دف مدیریت زنجی��ره تامین و 
یری بر اهداف رقابتی دارد   ه تا اب شرکا  انت

 انگیزه شرکا 
 ساختار شرکا 

 
نجیر تامی یری  ات م   ا

نقش سیس��تم های اطالعاتی را در اصال زنجیره 
ش نقش تکنولوژی  تامین نباید نادیده گرفت. این ب
ییرات  را در اصال زنجیره تامین نشان می دهد. ت
ی  اصال فرایندها و استرات ییرات سیستمی باید ت

شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.

 عناصر سیستم زنجیره تامین
  نوآوری تکنولوژیکی

 استفاده از وابسته های نرم افزاری
 مشکالت موجود در مراح پیاده سازی 

نجیر تامی ه  ی ا   
ش��اخ اصلی بهب��ودی زنجیره تامی��ن کاهش 
ی ها و  هزینه اس��ت. این کوش��ش ها برای استرات
سی����است های کارایی انجام می شود. پن دلی 

اصلی هزینه زایی عبارت اند از

و فرایند زنجیره تامین  عدم و
ییرات رویه های داخلی و خارجی شرکت  ت

ع موجود در طراحی تولید  
 وجود اطالعات ناق برای تصمیم گیری

ع�� حلقه های زنجیره در ارتبا میان ش��رکا   
زنجیره تامین

ر  در رقابته������ای جهانی موج��ود در عصر حا
ت مت�������نوع را با ت�������وجه به  باید محصو
درخ�������واست مشتری دردستر وی قرارداد. 
خ�����واست مشت�����ری برکیفیت با و خدمت 
رسانی سری موجب افزایش فشارهایی شده است 
که قبال وجود نداش��ته اس��ت، در نتیجه شرکتها 
بیش از این نمی توانند به تنه��������ایی از عهده 
تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه 
ه��ای اقتصادی و تولیدی عالوه ب��ر علت این امر 
در واق دستیابی به مزیت رقابت��������ی با هدف 
کسب س��هم بیشتری ازبازار اس��ت. براین اسا 
ه  فعالیت ه��������ایی نظی�����ر برنامه ریزی عر
ا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول،  و تقا
، کنت�������رل  خدم��ت نگه��داری ک����������ا
، تحوی و خدمت به مش��تری  موجودی، توزی��
که قبال همگی در سط شرکت انج���������ام می 
ه انتقال پیدا  شده اند، این به سط زنجیره عر
ک�����رده است. مساله کلی������دی در ی����� 
زنجی��ره ت�������امین، م������دیریت و کنت��رل 
هماهن تمامی این فع������الیتهاست ک��������ه 
آن  ی������  تو ب������ه  ت������صر  م ب����طور 

این مقاله پرداختیم. در 

آيا می توان زنجيره تامين را مديريت كرد؟

مقاله از خانم زهرا مهدوی- شرکت بازرسی مهندسی ایران 

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرس��اختی پیاده س��ازی کس��ب وکار الکترونی دردنیا مطر است. مدیریت زنجیره تامین پدیده ای 
ت با کیفیت  هور یافته و  اینکار را به طریقی انجام می دهد که مش��تریان بتوانند خدمت قاب اطمینان و سری را با محصو اس��ت که در دهه 90 میالدی 

در حداق هزینه دریافت کنند. 

ت و یا خدمات و انتقال آن به مشت�����ری بکار  مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه، ساخت محصو
ه س��ازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیزجریانهای اطالعاتی مرتب با آن ازطریق بهبود و هماهن  ار می رود.مدیریت زنجیره تامین عبارتس��ت از فرایند یک

ه محصول. سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عر

تل در امتداد  گی تمام اجزای م ار بعضی شرکت ها کوشش می کنند تا کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمومی عمودی و با استفاده از مالکیت و یک
تل و  زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحوی محصول نهایی و خدمت به مش��تری، بدس��ت آورند. اماحتی با این نوع ساختارسازمانی، فعالیتهای م
تل برای دستیابی به اهداف کلی شرکت تمرکز کند. واحدهای عملیاتی ممکن است ناهماهن باشندساختارسازمانی شرکت بایدبرهماهنگی فعالیتهای م

بس��یاری از تکنولوژی ها و ابزارها در بهبود راهکارهای زنجیره تامین مورد اس��تفاده قرار می گیرد. دامنه پیاده س��ازی تکنولوژی، راههای جدیدی را برای 
شی مدیریت زنجیره تامین به  رب ت افزار به تکنولوژی نرم افزار و اطالعات برای سازماندهی می گذارد.  مهارت و ا ییر س��اختار س��ازمانی از تکنولوژی س ت

صالحیت و درستی این پن عملکرد وابسته است.
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ش سوم مقاله کارکرد اتا های بازرگانی در کشورهای آمریکا و فرانسه را بررسی می کند.  ا رسید. ب ست و دوم این مقاله در ماهنامه اکتبر و نوامبرشورا به  ش ن ب
ا خواهد شد. تجربه کشورهای ژاپن  و آلمان در شماره های بعد 

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان
قسمت سوم

مهران ارشادی فر، عضو شورا و هیات تحریریه

ا مری
 اتا ه��ای بازرگان��ی آمریکا از الگوی س��اختار 
خصوصی، عضو ش��دن خود خواس��ته، پیروی می 

یه سازمانی هستند. هار  کنند و دارای 

تر پوششی اتا ها 1 اتا بازرگانی آمریکا – 
2 اتا های فرمانداری ها 

3 000 اتا بومی
 115 اتا برون مرزی

ای بومی اتا 
ات��ا بازرگان��ی آمریکا بزرگترین نه��اد مردمی در 
جهان اس��ت که 300 هزار عض��و دارد و 3 میلیون 
بنگاه را در اتا های وابس��ته بومی و فرمانداری زیر 
پوشش گرفته اس��ت . اتا بازرگانی آمریکا درامدی 
ر در س��ال دارد که بیشتر  نزدی به 200 میلیون د
نه عضو ها به دست می آید و برجسته  از پرداخت سا
ترین رویکردشان، رایزنی با دولتمردان برای بهبود و 
گسترش بازرگانی است و کمتر به همیاری های دیگر 
 1 می پردازند.در سال 2009، اتا آمریکا بیش 5

ر در کارهای رایزنی هزینه کرده است. میلیون د

س��ری،  ات��ا بازرگان��ی آمریکا ی س��ازمان با
کارگزاری و یا نهاد بازرس��ی برای اتا های وابسته 
نیست و هی دس��تی در برنامه ریزی و گردش کار 
اتا ها ندارد. هر گروهی می تواند ی اتا برپا کند 

و یا از ی اتا بازرگانی پشتیبانی کند.
9% بنگاه های عضو اتا بازرگانی آمریکا  بی��ش از 

کمتر از 100 عضو دارند.

اتا ب��ا بیش از 1500 همی��ار کار می کند  که از 
بنگاه ها، س��ازمان ها و نهادهای آموزشی عضو آمده 
شمداش��ت، در کمیته ها  اند و در زمان آزاد و بی 
و زیر کمیته ها، کارگ��روه ها و انجمن ها همکاری 
م��ی کنند تا راهکار هایی برای دش��واری هایی که 
بر س��ر راه  بازرگانی  نهاده شده اس��ت را بیابند و 
به انجام برسانند.برجس��ته تری��ن  تالش اتا های 
فرمان��داری و بومی، رایزن��ی و گفتگو با دولتمردان 
فرمان��داری و بومی  اس��ت و پس از آن به کار های 
پش��تیبانی مانند گردهم آیی ها، افزایش پیوندهای 
بازرگانی ، نمایشگاه ها  و در دستر گذاردن داده 
های بازرگانی بایسته، می پردازند.اتا های بومی و 

فرمانداری کارهای دولتی را انجام نمی دهند.

ساختار پشتیبانی اتا بازرگانی آمریکا از اتا ها
ساختار پشتیبانی اتا بازرگانی آمریکا فراگیر ترین 
ساختار در این گونه اتا ها است که برای دست یابی 
به  بهترین و برترین کارایی راه اندازی ش��ده است. 
19 نزدی ب��ه 00 اتا در این برنامه  از س��ال 
نان پشتیبانی  همکاری کرده اند که 223 اتا هم
می ش��وند. نزدی به یکس��ال زمان می خواهد که 
ی اتا بتواند این پشتیبانی را به دست آورد و این 
پذیرش تا 5 سال پایدار خواهد بود. درخواست ها به 
، ی سازمان مشاوره ناوابسته و  دست کارمندان اتا

گروه پشتیبانی اتا آمریکا بررسی می شوند.

گونگی و میزان همیاری هایی  اتا های بومی بر پایه 
که پیش��نهاد می دهند با 3 ،  یا 5 س��تاره ارزش 
نین ات��ا های پذیرش  گذاری می ش��وند و هم
شده و نزدی به پذیرش رده بندی می شوند. اتا 
بازرگان��ی امریکا ی فهرس��ت  راهنما از اتا های 

پشتیبانی شده را نگه می دارد.

ی ای بر مر اتا 
AmCham در 102  115 اتا های برون مرزی 
کش��ور پایه گذاری ش��ده اند که به اتا بازرگانی 
تر  آمریکا وابس��ته اند. اتا های برون مرزی زیر 
شی در آسیا، اروپا، کشورهای کناره  هار انجمن ب
تین کاراییب، درخواست ها  خلی فار  و آمریکای 
و گرایش های گروه های بازرگانی در راستای بهبود 
یه های دولت  ترین  راهکار های داد و ستد را در با
یه  و بازرگانی بازگو می کنند. این س��اختار در سه 

کار می کند. 

 اتا های دو س��ویه در راستای افزایش پیوندهای 
بازرگانی میان آمری��کا و بازارهای کلیدی در جهان 
، مص����ر، ک���ره و  مانند ب�����حرین، ب�����رزی

پاکستان کار می کنند.

 سازمان سرمایه گذاری های خصوصی فرا مرزی، 
ی سازمان آزاد و ناوابسته به اتا بازرگانی آمریکا 
است که کم می کند کشورها ی در راه پیشرفت، 
رانه را گسترش  بازارهای آزاد و تالش��های مردمسا

دهند.

، تنها نهاد  Trade Root  س��ازمان تری��د روت 
پایدار مردمی آموزش بازرگانی، از قانون بازرگانی آزاد 
پشتیبانی می کند و با اتا ها، گروه ها و فرمانروایان 
همکاری می کند تا با کم به بنگاه های کو و 

میانه آن ها را روانه بازارهای جهانی کنند.

آرمان های برجس��ته اتا های برون مرزی، افزایش 
تالش هایی اس��ت که بنگاه های آمریکایی را برای 
سرمایه گذاری در کش��ور برانگیزانند، از بنگاه های 
در حال کار پشتیبانی کند و انگیزه بازرگانی دوسویه 
میان آمریکا و کشور میزبان را افزایش دهند. بر این 
پایه، آن ها با س��ازمان بازرگانی برون مرزی آمریکا 
12 دفتر در بیش از 5 کش��ور دارد همکاری  که 
می کنند. این س��ازمان با پیشنهاد رایزنی بازرگانی، 
داده ه��ای بازار و شناس��اندن هم��کاران بازرگانی 
و راهبرده��ای بازرگان��ی از بنگاه ه��ای آمریکایی 

جدول شماره  پشتیبانی می کند. 

ه ران

ای بومی اتا 
اتا های بازرگانی و صنعت فرانس��ه از الگو ساختار 
حکومتی و عضو ش��دن دس��توری کار می کنند و 

یه سازمانی هستند. هار  دارای 

تر     CCI  ات��ا بازرگانی و صنعت فرانس��ه 
پوششی اتا های کشور

 – CCIR ش��ی   22  اتا بازرگانی و صنعت ب
ش را با دولت پیوند می دهد. اتا های ی ب

CCLs 121 اتا بازرگانی و صنعت بومی 

10 اتا برون مرزی انجمن اتا های بازرگانی   
، ای��ن اتا ها را تا  UCCIFE و صنعت فرانس��ه 

اندازه ای پایش می کند.

اتا های بازرگانی فرانس��ه دارای گردش مالی 2 
ه  2 هزار کارمند و 150 رایزن وی ر،  میلی��ارد د
هس��تند.اتا های بومی کار هایی مانند گش��ایش 
بنگاه ها ، گس��ترش فروش برون مرزی، برنامه های 
آموزش��ی، سرپرس��تی آموزش��کده های بازرگانی، 

بازرگانی
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بندره��ا و فرودگاه ها را انجام م��ی دهند.اتا های 
ش  ش��ی کارهای اتا های بومی هر ب بازرگانی ب
را هماهن�� می کنن��د. اتا بازرگان��ی و صنعت 
فرانس��ه در کاره��ا رهنمود می دهد، پش��تیبانی و 
راهن��مایی می کند، اتا های بومی را بازرسی می 
کند، راهبردهای کش��وری را می پروراند و سرمایه 
گذاریهای اروپایی و کشوری را سرپرستی و بازبینی  
م��ی کنند. انجمن ات��ا های بازرگان��ی و صنعت 
فرانس��ه، اتا های بازرگانی و صنعت برون مرزی را 

در  کشور، هماهن می کند.

اتا های بومی فرانس��ه  در داش��تن و سرپرستی 
بندرها و فرودگاه ها بی مانند هستند و 3 درصد از 

درآمد خود را از این راه به دست می آورند. 

تالش های اتا های بومی در برگیرنده کارهای زیر 
است

وهش ها و بررسی ها  در دستر گذاردن پ
شی   بازار یابی ب

گونگی راه اندازی و گرداندن   راهنمای��ی در باره 
بنگاه های تازه

 راه ان��دازی برنامه های آموزش��ی و سرپرس��تی 
آموزشکده های بازرگانی

 سرپرس��تی زیربناهایی مانن��د بندرها و فرودگاه 
. اتا ها 31  پاریس را در برنمی گیرد ه��ای بومی 
، 33 پایانه  به تنهایی یا با همکاری دیگران فرودگاه 

بومی و 0 بندر را سرپرستی می کنند.

 نزدی�� به نیمی از درآمد اتا ها در راه بازرگانی 
ه افزایش ف��روش برون مرزی  فراکش��وری و به وی

فرانسه هزینه می شود. 

 برگزاری برنامه های آموزش��ی نزدی به ی سوم 
درآم��د اتا ها را هزینه م��ی کند و  آموزش هایی 
مانند سرپرس��تی بنگاه ها، حس��ابداری راه اندازی 
بن��گاه ها، آموزش زبان، پ��ردازش داده ها ، نیروی 

انسانی و کاراموزی را در بر می گیرد. 

سر پرستی پایانه ها ، بندرها و فرودگاه ها، نزدی 
به بیس��ت درصد کارکنان همه ات��ا ها را به کار 
ه و ارزش��مندی است  می گیرد.که کار بس��یار وی
ت  ش های کش��ور که با پایت و در بس��یاری از ب
یا بازارهای بزر فراکش��وری پیوند دارند، کاری 
زیربنایی برای گسترش بازرگانی و سرمایه گذاری 
های درونی به ش��مار می رود. ب��رای نمونه، بنگاه 
ه��ای هواپیمای��ی  کم هزین��ه خواس��تار برپایی 
گذرگاههای هوایی س��ودآور تازه به فرودگاه های 
شم داشتن به درآمد  ارزان اس��تانی هستند که با 
به دس��ت آمده از آگهی  های این بنگاه ها، درآمد 
ت��ن اتا های  ش��مگیری  ب��رای برانگی زایی 

بازرگانی و صنعت  بومی دارد.

همانند اتا های آمریکا، اتا های بازرگانی فرانسه  
بر پایه همیاری هایی که پیشنهاد می کنند، دارای 
ارزش گذاری س��تاره ای هس��تند . تا بازرگانان به 
آسانی از گستره همیاری هایی که دریافت می کنند 
آگاه ش��وند.اتا بازرگانی و صنعت فرانسه سرمایه 
ش زیربنایی  پردازش داده ها  گذاری بس��یاری در ب
انجام داده اس��ت تا اتا ها در گس��تره کشوری و 
فراکشوری بتوانند ی سامانه پردازش داده ها  را به 
کار برند و هماهنگی کارها آسان تر شود. هم اکنون 

0 اتا با همین سامانه به هم پیوسته اند. 

ی یه    یل ر ر بر ا  مری ی  ای بر مر ی اتا  ج  توان

گردهم آیی، دوره های آموزش��ی، انجام کارهایی در پیوند با گسترش بازرگانی، 
ش��ی، گس��ترش پیوند های بازرگانی عضوها، رایزنی با  پیوند دادن همکاران ب
دولت، فراهم کردن داده های درخواستی بازرگانان، همکاری با سازمان اتا های 

تین که در واشنگتن است بازرگانی آمریکای   3 نزدی به 0
کارمند در 13 

دفتر در 12 شهر

 2500
عضو باهم

اتا بازرگانی امریکا برای 
برزی ریودو ژانیرو

 5000
عضو با هم

اتا بازرگانی آمریکا برای 
سااوپلو برزی

 00
عضو

اتا بازرگانی آمریکا در 
روسیه

500
عضو

اتا بازرگانی آمریکا 
در هند

نزدی به 
2 عضو 00

اتا بازرگانی آمریکا 
ین در 

19 کارمند در 
 1 مسکو و 

کارمند در سن 
پترزبور

گفته  کارمن��دان  ش��مار 
نشده اس��ت . دفتر دارد 
ک��ه یکی در دهل��ی نو و 
دیگر دفترها در 5 ش��هر 
ش��ی  دیگر که هر کدام ب
از هند را زیر پوشش دارد.

0 کارمن��د در پک��ن، 3 
کارمن��د در تیانجی��ن، 2 
کارمن��د در ووه��ان و 1 

کارمند در دالیان

ی ا ی ای  یاری  ا  ار م ار  ااتا و ار 

الش هایی مانند مالیات، بازنگری آیین نامه ها،  برپا کردن کارگروه برای بررسی 
نرانی های، خصوصی  ی اندیشه  ونوآوری، رویدادها، نمایشگاه ها وس دارایی کا
��ش از آمریکا و برزی کم به دریافت روادید. رایزنی و  و همگانی، رهبران ب

بازدید های بازرگانی و داوری درگیری بازرگانان

پیوند های دولت های آمریکا  و  روس��یه، رایزنی، دسترس��ی به برنامه ریزان و 
ش داده های دولت��ی و بازرگانی و راهبردهای  رهبران و داده ه��ای دولتی، پ
دولتی، پردازش درخواست روادید، افزایش پیوندها، نشست با رهبران بازرگانان 
و برنام��ه ریزان کلیدی، گردانندگان  انجمن ه��ا، همایش و میزگرد، رویدادها ، 
بازدید و رایزنی های بازرگانی، گزارش در باره گرداندن ی بنگاه در روس��یه و 

داده های هوشمند بازار

انجم��ن همکاری  بازرگان��ی هند و آمریکا، دیدار با کارکنان بلند پایه س��فارت 
آمریکا که میزبان فرستاده های بازرگانی هستند، ک�����ار گروه ه�����ا، رایزنی، 
وهش��ی،  ش، خبرنامه، گزارش های پ ا و پ پیوند افزایی، دیدگاه س��نجی، 
نین ی عضو  پشتیبانی رسانه ها ، گردهم آیی ها، نشست ها و همایش ها هم
پایدار انجمن اتا های بازرگانی آمریکا  در آس��یا و اقیانوسیه است و پیوند های 
می�����ان اتا های آمریکا در کشورهای همسایه و فرستادگان بازرگانی به این 

کشور ها را سازمان دهی می کند.

کارگروه ها در باره صنعت، پش��تیبانی برای گرفت��ن روادید، افزایش پیوند ها و 
الش  ین برای گفتگو درباره  گردهم آیی ها، نشس��ت با دولت مردان آمریکا و 
ین کار بازرگانی  ها و بهره ه��ای بازرگانی پیش روی بنگاه های آمریکا که در 
ا  انجام می دهند، رایزنی ، داده های بازرگانی، کارهای پش��تیبانی بازرگانی، 
خصوصی در ترابری  ش، پشتیبانی مالی اتا از برنامه های همکاری دولتی و پ
ش های انرژی و بهداش��ت و درمان ، پشتیبانی از سرمایه گذاری در  هوایی، ب

کشور و فرستادگان بازرگانی

ا م ر ه  ر

دان مالیات بنگاه ها
کم های مالی

درآمد به دست آمده از کار ها و فرودگاه 
درآمدهای مالی

دیگر درآمدها

ر

%33
%13
% 3
%5
%

انی   ر ای با ای اتا  م ر ه  ر ج   
ه ران  
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ی ای بر مر اتا 

انجمن ات��ا های بازرگانی و صنعت فرانس������ه، 
ات��ا های برون مرزی را تا اندازه ای پایش می کند 
10 اتا در  کش��ور با 30 ه��زار بنگاه عضو  و 
را پیون��د می دهد و فهرس��تی از همیاری هایی که 
همه اتا های برون مرزی پیش��نهاد می کنند، در 

دستر می گذارد.

ب��ا این که ات��ا های برون م��رزی خودگردان و نا 
وابسته هستند، پیوند نزدیکی با دولت دارند. 

آن ه��ا برای برخی از کارهایی که از س��وی انجمن 
اتا ها پیش��نهاد می ش��ود مانند یاری رساندن به 
ش��رکت های فرانس��وی برای راهیابی به بازارهای 

جهانی، کم هایی از دولت دریافت می کنند. 

Ubifrance ی سازمانه  س��ازمان یوبی فرانس 

دولتی اس��ت که همیاری های گسترده ای را برای 
راهیابی بنگاه های فرانس��وی ب��ه بازارهای جهانی 
پیش��نهاد می ده��د. تالش می کند ت��ا گزارش ها 
و همی��اری های دان��ش پای��ه ای را، از داده های 
بازرگانی  گرفته تا راهنمایی و پایش، در دس��تر 
5 بازار جهانی  بن��گاه ها بگذارد. "یوبی فرانس" در 
نمایندگی دارد و با برخی اتا ها، برای کش��ورهایی 
که دفتر ندارند، پیم��ان همیاری دارد. یوبی فرانس 
برای شناس��ایی بنگاه های توانمند راهیابی به بازار 
را  جهانی، به اتا ها ی بومی پش��ت گرم اس��ت 
که خود س��ازو کاری در فرانسه برای این شناسایی 
 201 ن��دارد. یوبی فرانس برنامه دارد تا در س��ال 
ی گردهمایی از بنگاه های توانمند برای فروش در  
ش به همراه اتا های بازرگانی  بازارجهانی در هر ب
ش��ی، یوبی فرانس و شم������اری از  و صنع��ت ب

سازمان های دیگر در کشور برپا کند.

اری ب 

کارهای پشتیبانی بازرگانی  در برگیرنده پشتیبانی های فرامرزی
برگزاری برنامه های آموزشی

سرپرستی پایانه ها، بندرها و فرودگاه ها
دیگر کارها

ا ارم ر 

%
%
%
%

ه ران ای  اری اتا  ر ب  ر  ا  ارم ر  ج  

وهش و بررس��ی بازار، شناس��ایی مهره های کلیدی، بررسی زمینه هماوردی  پ
در بازار، فرس��تاده های بازرگانی، نمایش��گاه ها، بازارهای کلیدی، پش��تیبانی 
سازماندهی بازرگانی، کم به گشایش شاخه های بومی، پشتیبانی از ساماندهی 

ش. ا و پ نیروی انسانی، کاریابی و پیوند افزایی و 

ی ا ی ای  یاری  ا  ار م ار  ااتا و ار 

مانند با

مانند با

مانند با

1 55 اتا بازرگانی فرانسه در هند

اتا بازرگانی فرانسه در برزی

اتا بازرگانی فرانسه در روسیه

ین اتا بازرگانی فرانسه در 

93

330

13 9

2

1
2 کارمند، 5 دفتر و 

 دفتر وابسته

ی یه   یل ر ای  بر ور ر  ه  ران انی  ر ای با ی اتا  ج  توان

بازرگانی
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خالصه كتاب ايران و جهانی شدن
چالش ها و راه حلها

معرفی كتاب

قی ر ت ل ا 
در فص اول نویس��نده کلیات کتاب و مطالبی که 
در طول آن صحبت خواهد کرد را به قلم درآورده 
ع��ان نموده که این تحقیق در پی بررس��ی و  و ا
ارائه راهکار پیرامون نوع تعام جمهوری اسالمی 
ایران با فرایند جهانی ش��دن اس��ت که ایران نیز 
با توجه به ش��رای خ��ا فرهنگی، ماهیت نظام 
ی خود، نیازمند فهم  سیاسی و انباشته های تاری
س طراحی  دقیق و علمی پدیده جهانی شدن و س
عدم انطبا این  فکری و عمل��ی در انطبا و یا 

باشد. فراگیر می  مفهوم 
  

انی  ج مرت  انی  م ل  
 به ایرا

دکتر س��ری القلم در این فص به آن دس��ته از 
مفاهیم و پایه های جهانی ش��دن پرداخته که به 
عیت فعلی و عمومی کش��ور مرتب است و نیز  و
ابعاد اقتصادی جهانی ش��دن و پیامدهای سیاسی 
وع حاکمیت را به بح گذاش��ته  ه مو آن، بوی��

است.
    به اعتقاد ایش��ان فرآیند جهانی شدن را نه می 
انی  بت اس��ت و ن��ه منفی ج توانیم بگوییم م
ا  ا ا  به توا ان ی ان  نو
 . ا ه  اب ی  رای ج ا به  ور
مهمترین بعد جهانی ش��دن در ح��وزه اقتصادی 
اس��ت و کش��ورها برای آنکه بتوانند به درجه ای 
از رش��د و توسعه اقتصادی دس��ت یابند باید در 
یده وارد ش��ده و خود را انطبا  این ش��بکه پی
دهند. جهانی ش��دن پیامدهای سیاسی، فرهنگی 
و امنیتی دارد و کش��ورها را مجب��ور می کند تا 
ذیرند ولی منط��ق کانونی آن  بتدری�� آنه��ا را ب

روت ملی است.  افزایش 

   شهرنش��ینی و انقالب ارتباطات برای بسیاری از 
اب محسوب نمی شود بلکه به نوعی  کشورها انت
اجبار است اما اگر س��اختار اجتماعی، فرهنگی و 

زم را با منطق جهانی شدن  سیاس��ی هارمونی 
یه های متناق جدی داشته  نداشته باش��د و 
باش��ند، جهانی ش��دن نمی تواند به عنوان ی 
بگان سیاس��ی کش��ور  راهبرد ملی در اختیار ن
قرار گیرد. در کش��ورهایی که این نوع همسویی 
عی و یا ش��ام پارادوکس��های جدی اس��ت 
نق��ش مدیریت و توانمندیهای مدیران کش��ور از 
گونگی و  هر عام دیگ��ری در نوع، ماهی��ت، 
درج��ه بندی پیوس��تن به فرآیند جهانی ش��دن 

است. تر  کننده  تعیین 
 

ار  تجربیات ایرا  ی ا و برر ل 
ل ا بی  ا  ن با  امل  ت ر 

    در ای��ن فص نویس��نده به تاری رواب ایران 
��رب از دوران صفویه تا پای��ان دوره پهلوی  با 
وع  عان می دارد مهمترین مو دوم پرداخته و ا
تعام و  برخ��ورد  نوع  ایرانیان،  سیاس��ی فکری 
��رب بوده و در عی��ن حال تاری  ی��ا مبارزه با 
لب در  ت ایران با محی�� بین المل�� ا تح��و
، تضاد، تناق و یا وابس��تگی بوده  س��ایه تقاب
اس��ت. از زمان صفوی��ه تا کنون نوع��ی بدبینی 
ربی��ان در اف��کار ایرانی��ان وجود داش��ته و  از 
ای��ن در صورتی اس��ت که جهانی ش��دن نوعی 
تعام و دس��تیابی به روش��ی مس��المت آمیز و 
ندجانبه میان ی کش��ور  نوع��ی بهره برداری 
ا ا می  و محی بیرونی آن اس��ت. ای
تا  ایرا  ر  ر  ر  ر  ارن 
ر  ا  رجا را ت ی ای  ی ا اما  م
ه  ی توا ج ب ر ن ر  و  م
یجه ای را  ی ن ی  ا ای  امانی  ناب
دارند که  بیان می  ادامه  و در   . ر ا  ارم به 
از می ش��ود و نه  حاکمیت ملی از نظام داخلی آ
از ماهیت تهدی��دات بیگانگان. سیس��تها باید از 
درون قوی باش��ند و فضای خود اصالحی و خود 

باشد.  برقرار  آنها  در  انتقادی 

ی   ی م ا انی   ار ج ل   
. ایرا می  ا وری  ج

ی عدم تطابق      نویس��نده در این فص ب��ه د
عی با پدیده جهانی ش��دن  و همس��و ش��دن 
عان داش��ته فقدان اشتراکات نظری  پرداخته و ا
تفرقه  ایران موج��ب  می��ان گروههای سیاس��ی 
سیاس��ی در ک کشور و ناکامی در نی به اجماع 

نظر برای دس��تیابی به راهبرد ملی شده است.

15 قانون اساس��ی     ایش��ان به اصول 152 الی 
که ارتبا با سیاس��ت خارجی می باش��د، اشاره 

می کند

ی با این عبارت "سیاست  ا ل  قانو ا ا
خارجی جمهوری اس��المی ایران بر اس��ا نفی 
هرگونه س��لطه جویی و س��لطه پذی��ری، حف 
ی کشور، دفاع  استقالل همه جانبه و تمامیت ار
از حق��و همه مس��لمانان و عدم تعه��د در برابر 
قدرتهای س��لطه گر و رواب صل آمیز متقاب با 
ت سلطه در  یر محارب اس��توار اس��ت." ل دول 
قانون اساس��ی به تاری نف��و و دخالت بیگانگان 
��ی ایرانیان به  اش��اره دارد. ش�� عمیق و تاری
قدرته��ای ب��زر در این تعبیر جاری اس��ت که 
ال�� اتحاد  منطب��ق ب��ا بنیانهای اس��المی و م

المین است. با کفار و  مسلمانان 

ی "هرگون��ه قرارداد  ا ل  قانو ا ا
ک��ه موجب س��لطه بیگانگان بر مناب�� طبیعی و 
ون کش��ور  ، ارتش و دیگر ش�� اقتصادی، فرهن
گ��ردد ممنوع اس��ت" در این اص لف س��لطه 

مجددا تکرار شده است.

ای��ران در عین  "جمهوری اس��المی  ل   ا
خودداری کام از هرگونه دخالت در امور داخلی 
ملته��ای دیگر از مبارزه حق طلبانه مس��تضعفین 
در برابر مس��تکبرین در هر نقطه از جهان حمایت 

133 در ش��هر تهران دیده به جهان گشود. وی پس از پایان  دکتر محمود س��ری القلم اس��تاد تمام گروه علوم سیاس��ی دانشگاه شهید بهشتی در سال 
ول به تحصی ش��د. وی مقط کارشناسی ارشد و دکترا را در  دوره متوس��طه به آمریکا رفت و در دانش��گاه ایالتی نرتری در رش��ته علوم سیاس��ی مش
س در دانشگاه اوهایو پذیرفه شد و مدرک فو دکترای خود  رش��ته رواب بین المل در دانش��گاه کالیفرنیای جنوبی ادامه داد و فار التحصی ش��د. س

را از این دانشگاه اخذ کرد.
وهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاری معاصر ایران است و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی می ب������اشد. دکتر سری القلم پ
الشها و راه حلهای بنیادی   ا رسیده است  13 به  ی در سال  الش��ها و راه حلها که توس مرکز تحقیقات اس��ترات کتاب ایران و جهانی ش��دن 
در فرایند جهانی شدن ایران و پیوستن به سازمان تجارت جهانی  را بیان میدارد. در این راستا سعی شده برداشتهای آزاد از کتاب در اختیار خوانندگان 

قرار گیرد.

رضا قنبری، مدیر بازرگانی و امور بین الملل کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران
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می کند." بر اس��ا این اص قانون اساسی نیز، 
جمهوری اس��المی باید به اعتق��ادات خود وفادار 

ب��وده و از همکاری با مراکز قدرت پرهیز کند.

جمهوری اسالمی ایران پیوسته آمادگی کار اقتصادی 
با همه کش��ورها حتی قدرتهای بزر را نیز داشته 
یرا  ولی در عرصه سیاسی این آمادگی نبوده است. 
ای  ر قا مر ر ایرا  ی  ی م ا ل  ا
ی  ای ا ا ه  ری ن ا ب ی ت م
. نظم جهانی از  نیای ا می با یابی  ار
منظر اقتصادی بر نظام سرمایه داری و سرمایه داری 
 . انحصاری پایه ریزی ش��ده است. در قانون اساسی 
ا. ا نظام اقتصادی اسالمی به عنوان راهنمای مدیریت 
یه هایی  ند  اقتصادی کشور منظور شده است. هر
از نظام س��رمایه داری را می توان در تفکر اس��المی 
جس��تجو کرد، اما سرمایه داری به عنوان ی مکتب 
اقتص��ادی و با توجه به انگیزه ه��ا، اهداف و افقهای 

نامحدود آن کامال با تفکر اسالمی منطبق نیست.
 135 19 به بعد له دیگر اینکه از سال 0    مس��
روند خصوصی س��ازی و کم رن ک��ردن دولت در 
ه در  اقتصاد ملی در س��ط جهانی عمومی شد و بوی
شهای اساسی  کشورهای جهان سوم بس��یاری از ب
ش خصوصی واگذار گردید. هم زمان  اقتصادی به ب
عی  با این تحول، گرایش خصوصی سازی در ایران 
تر ش��ده و اقتصاد ایران به طرف دولتی شدن سو 
پیدا کرده است و این در تضاد با پدیده جهانی شدن 

است. 
.ا.ا ا بومی تری   ه رجا  ر ای ی ه  م
ی بو ان  به ج  ا ار اج ی تری اق م
جانی   ا ای ر ی  تا ان ی ا ب
ی  ا انق  یا و رجا  ی  ات

ا   ر ای ا ج ات  بی  ایرا ا
. ه ان ا ل  ن ا م

و در ایرانی که همیش��ه دولتم��ردان نقش تعیین 
کننده ای داش��ته اند، درجه اطالعات و گس��تره 
یر گذار باشد.  مشاهدات آنها می توانسته بسیار تا
وع از این زوایه اس��ت که  اهمی��ت طر این مو
بگان  ورود در فرآین��د جهانی ش��دن، نیازمند ن

المل گراست.   بین  سیاسی 

در جوام�� در ح��ال توس��عه عموم��ا حکومت 
ب��ه مراتب بزر ت��ر از جامعه اس��ت و در ایران 
حکومت ف��و العاده بزر ت��ر از جامعه بوده و 
گی سیاست  درآمد نفت در تقویت این سنت و وی
یری بس��یار تعیین کننده داشته است  در ایران تا
. ا. ا در کانون پارادوکسهای  بگان سیاس��ی  و ن
تلفی هس��تند که ریشه در تاری ایران از ی  م
یه های متعدد و متضاد فرهن سیاسی  طرف و 

و اقتصاد سیاسی ایران از طرف دیگر دارد.
ح و فص هویت دینی جمهوری اس��المی ایران 
ور و  ی��ری با اهمی��ت در تنظیم ح��دود و  مت
ل جهانی ش��دن،  م زوای��ای  تل  م وزنه��ای 

حاکمیت ملی و جمهوری اسالمی ایران است.  

یری یجه  ن جم  ل 
در خصو فرآیند جهانی شدن کشورهای در حال 
ارن  ی ر  ل  .ا.ا.  را  توس��عه مانند 
ای  یام واب   ی با  ر ا به ای 
ای  ر جریان ن   یون ب ی   م  م
ورت  به  ی  ا بی  ی   ا ی  یا
ه با  ا ی  تا م امل  ی با  ت م

  . ن ا یر ان وی را به تا و   مو
واهد اس��المی  .ا.ا ب واقعیت این اس��ت که اگر 
رفتار کند و اس��الم را راهنم��ای تصمیم گیریها و 
اقدامات خود قرار دهد، مس��لم است ک�����ه نمی 
تواند با جهانی که بر مبنای س��رمایه داری، قدرت 
نظام��ی صرف و ائتالفهای صرف��ا مبتنی بر قدرت 
است، همکاری و مناس��بات راهبردی برقرار کند. 
جهان بر اس��ا عدالت مدیریت نمی شود میزان 

ارزیابیها قضاوتها و ارتباطات قدرت و پول اس��ت.
    دکت��ر س��ری القلم از نس�� اول و دومی نام 
می برد که برای س��رنگونی رژی��م پهلوی تالش 
کرد به قدرت رس��ید و هم اکنون در قدرت است. 
��وب نس��لهای اول و دوم گفتمان  ار در ای��ن 
 30 حاکم بر جوانی خ��ود را متعلق به حدود 0
نان ادامه می دهد. اما  سال گذش��ته اس��ت هم
نس�� جوان که قش��ر عظیمی از جمعیت کشور 
را پوش��ش می دهد دارای نظام باورها و گفتمان 
یر  گیهای این نس�� که  متفاوت��ی اس��ت و وی
یر ایدئولوژی ب��ودن، عالقه به  فلس��فی بودن، 
یر سیاس��ی است. نس س��وم نسبت به  زندگی 
خود و هویت و تعری از خود اطمینان بیش��تری 
دارد و واقعی تر می اندیشد. ایشان ادعا می کنند 
ش��اید این نس�� بتواند فرمول��ی مرکب از حف 
روت ایران، تداوم سنتهای  مالکیت ملی، افزایش 
را کرده، پرورش  اصی فرهن ایرانی را اس��ت
دهد و با نهادهای قوی سیاسی و حزبی داخلی به 

شد. ب تکام  آنها 

ا  ر ایرانیا اج ا ب ای  ر ن
ر  ری   ه م ل ا  ا ر  ی  ا

. ارجی می با و  برابر ن
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ارسال اجسام از طريق ايميل!

علیرضا عباسی، عضو هیات تحریریه

ار را به ایستگاه فضایی ایمی  ر ناس��ا ی آ
ک��رد. این اولین باری اس��ت که اب��زار مورد نیاز 
فضانوردان ب��ه آنها ایمی میش��ود. پیش از این 
زم داشتند باید ماهها  اگر فضانوردان وس��یله ای 
صب��ر میکردند تا آنها را به هم��راه محموله هایی 
که مرتب برایش��ان فرستاده میشود دریافت کنند. 
ار مورد نیاز را به فضانوردانی  ناس��ا نقش��ه این آ
که در ایس��تگاه فضایی بین المللی به سر میبرند 
اپگر سه بعدی  ایمی کرد و آنها با اس��تفاده از 
منب بی  ار را ساختند و استفاده کردند...  آن آ

201 بی سی، 19 دسامبر 

ای��ن خبر، نش��ان از انقالبی دارد که قرار اس��ت 
اپگرهای سه بعدی در دنیای ما ایجاد کنند. وقتی 
ا سه بعدی  19 ایده اولیه  در اواس�� دهه 0
تحت عنوان  مطر و بصورت محدود پیاده ش��د 

 ، Stereolithography لیتوگرافی سه بعدی یا
ند سال بعد همین  شاید کس��ی فکر نمیکرد که 
ییری اساس��ی در مسیر زندگیمان  ایده میتواند ت
ایجاد کند. ام��ا امروز این اتفا افتاده و در آینده 
نزدی ش��اهد مراح بعدی این انقالب خواهیم 

بود.

ی ه ب ا 
3D Printing فرآیندی است  ا س��ه بعدی 
اپگر  برای تولید اجسام س��ه بعدی، توس ی 
ص��و که قادر اس��ت مواد تش��کی دهنده  م
ی��ه روی هم قرار داده و  یه  جس��م را بصورت 
نهایت��ا جس��م را تولید نمای��د. روش کار همانند 
اپگرهای جوهرافش��ان خانگی است که جوهر را 
اپگر  ذ قرار میدهند.  به ترتیب خاص��ی روی کا
س��ه بعدی نیز همین کار را بصورت متوالی و در 

تل�� انجام میده��د. از این رو این  یه های م
روش را میتوان یکی از روش��های تولید افزایشی 

Additive Manufacturing دانست. 

مهمتری��ن مزیت این روش، تولید س��ری و بدون 
یده  ایعات اجس��ام در اشکال بعضا بس��یار پی
اس��ت که با روش��های عادی قاب تولید نیستند. 
یوتر تولید  کافی است شک سه بعدی توس کام
که در واق  اپگر سه بعدی  شود و این شک به 

ی ربات صنعتی است ارسال شود.

یوتر از همان  مدلس��ازی س��ه بعدی توس�� کام
یوتری  ازی��ن پیدایش گرافی�� کام روزه��ای آ
مطر ب��وده و ام��روز بعنوان یکی از روش��های 
اس��تاندارد در علم و مهندس��ی درآمده اس��ت. 
مدله��ای س��ه بعدی که توس�� ن��رم افزارهای 
CAD س��اخته میش��ود، یک��ی از  ص��و  م
اس��تانداردترین و رایجترین روشهای مدل سازی 
درد معماری اس��ت. ولی پیاده سازی و تولید این 
الش بوده است.  مدل س��ه بعدی، همواره مح 
تل تولید منجر به خروجی  را که روش��های م
تل ب��وده و هنوز  ه��ای متفاوت ب��ا دقتهای م
روش اس��تانداردی برای تولید معرفی نشده است. 
ا س��ه بعدی می تواند در آینده نزدی  روش 
ای��ن خ را پر کرده و خ��ود را بعنوان ی روش 

نماید. معرفی  تولید  استاندارد 

ا س��ه بعدی این اس��ت که هر جس��م  ای��ده 
یه های  ر برش��های موازی، به  س��ه بعدی در ا
دوبعدی تبدی میشود که هر ی از این صفحات 
ا و تولید اس��ت.  اپگر دوبعدی قاب  ب��ا ی 
ا دوبعدی  پس میتوان جسم س��ه بعدی را از 
ی��ه ها ایجاد نمود. در  و روی هم قراردادن این 

تکنولوژی



info@ibc.aewww.ibc.ae21

۱۳
۹۳

د  
فن

اس
 و 

دی
م، 

نج
ه پ

مار
 ش

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

16
th

 Ye
ar 

     
 Is

su
e 0

5  
    D

ec
em

be
r &

 Ja
nu

ar
y  

    2
01

4

اولیه همان جوهر  اپگرهای جوهرافش��ان، مواد 
هار رن اس��تفاده میشود.  اس��ت که معمو در 
ه��ار رن را با ترتی��ب خا و در  اپگ��ر این 
ذ قرار میدهد تا خروجی  محله��ای خا روی کا
اپگر س��ه بعدی نیز  مورد نظر بدس��ت آید. در 
روش مشابهی استفاده میشود. البته بجای جوهر، 
وب و س��یال شده  از موادی که با اندکی حرارت 
، پلیمرها  انواع پالستی ون  استفاده میشود، هم
. این مواد در رنگهای  وزی��ت کام و مواد مرکب 
اپگر موجود اس��ت. در حین  زن  تل�� در م م
یه از جسم  اپگر س��ه بعدی هر  فرآیند تولید، 
، مواد  ا ا میکند. برای  را بص��ورت دوبعدی 
زن اندکی گرم ش��ده و از درون شلنگها  داخ م
و نهایتا س��وزن تزری��ق، در مح مناس��ب قرار 
زم برای  س��بندگی  میگیرد. مواد اولیه معمو 
محکم ش��دن در مح خود را داراست. به مح 
، این مواد خن شده و جامد  قرار گرفتن در مح
تل انجام  یه های م خواهد شد. این فرآیند در 

میشود تا ک جسم ساخته شود.

ی  تجاری اربر 
وقتی قطعه یا جس��می طراحی میش��ود و آماده 
م  تولید می گردد، آماده س��ازی مراح تولید 
قالبس��ازی میتواند بسیار پرهزینه باشد. حال اگر 
با ش��روع تولید، طرا متوجه اشکال یا اشتباهی 
در طر ش��ود، جبران آن میتواند هزینه بس��یار 
زی��ادی را تحمی�� نماید. بنابرای��ن همواره قب 
زم اس��ت ی یا دو  از ش��روع به تولی��د انبوه، 
Prototype س��اخته و آزمایش  نمونه اولی��ه 
ش��ود. حتی برای تولی��د این نمونه ه��ای اولیه 
زم اس��ت هزینه زیادی انجام ش��ود،  هم گاهی 
بنابراین روشهایی ایجاد شده بعنوان نمونه سازی 
Rapid Prototyping که میتواند در  س��ری 
هزین��ه و زمان تولی��د نمونه ه��ای اولیه کاهش 
قاب مالحظه ای ایجاد کند. نمونه س��ازی سری 
حتی در خالل فرآیند طراحی و جهت بررس��ی و 
تل قاب استفاده است. در  مقایس��ه طرحهای م
ا س��ه بعدی یکی از بهترین  ر روش  حال حا

روشهای نمونه سازی سری است.

س��اخت ماک��ت و مدله��ای معم��اری و هنری، 
ا س��ه بعدی اس��ت.  یکی دیگر از کاربردهای 
�� و دارای جزئیات  خصوص��ا در مدله��ای کو
زیاد، روشهای عادی ماکت س��ازی بسیار وقتگیر 
ا س��ه بعدی  و پرهزینه خواهد بود. از این رو، 
ا سه بعدی  جایگزینی مناس��ب برای آنهاست. 
��ا معمولی روی  از ای��ن نظر قاب قی��ا با 
یدگی  ، پی ذ اس��ت داشتن جزئیات زیاد طر کا
اپگر ایجاد نمیکنه و کار خودش را  خاصی برای 

انجام میدهد. به همان شک 

صنع��ت س��اختمان از دیگر م��وارد پ��رکا ربرد 
در ابعاد بزر اس��ت.  اپگرهای س��ه بع��دی 
قراردادن  یعنی  روش سنتی ساختن س��اختمان، 
یه آجرها روی یکدیگر، کامال مش��ابه طرز  یه 
اپگره��ای س��ه بعدی اس��ت. بنابراین دور  کار 
اپگرها در  ه��ن نیس��ت که بت��وان از ای��ن  از 
الش اصلی در  س��اختمان سازی اس��تفاده کرد. 
اپگری به بزرگی ی ساختمان  اینجا، داش��تن 
م استفاده  است که البته با روشهای جایگزین 
اپگر  قی�� برای حرکت دادن لوله تزریق  از جر
این کار امکان پذیر شده است. سال گذشته اولین 

ساختمان به این روش ساخته شد.

از  اس��تقالل  اینترن��ت و  ب��ودن  گست�������رده 
یرمتم��������رکز  م��کان، امکان تولی����������د 
Distributed Manufacturing را ب�������ه 
اپگرهای سه بعدی میدهد. بدین معنا که تولید 
تل ی سیس��تم به راحتی میتواند در  اجزا م
تل انجام ش��ود و با وج��ود اینترنت،  نق��ا م

گی سیستم حف شود.  ار یک کماکان 

امکان ارسال قطعات و تولید با امکانات محدود، از 
دیگر کاربردهای این روش اس��ت که خبر مربو 
، نمونه عملیاتی آن  در ابتدای این مقاله به ناس��ا 
نین  را بی��ان نمود. در آینده نزدی�� در مورد 
کاربردهایی بیشتر خواهیم شنید. جالب است که 
اپگر س��ه بعدی که در ایس��تگاه فضایی  بدانید 
بی��ن المللی نصب ش��ده، در اولی��ن تجربه خود 
اپگر  قطعات��ی تولید نمود که ل��وازم یدکی خود 
الش برای این  ر، مهمتری��ن  ب��ود در حال حا
ا س��ه بعدی در ش��رای بی  اپگر، تولید و 
ا و مواد بکار  وزنی است که اندکی روی روش 

میگذارد. یر  ت رفته 

 ، الکترونی و  مکانی��  صنای�� خودروس��ازی، 
ذایی و ...  ابرات، پوش��اک، مواد  تس��لیحات، م
کال هر کجا که نیاز به تولید باش��د، از زمینه های 
اپگرهای س��ه بعدی هس��تند. به دلی  کاربرد 
اپگرهای سه بعدی،  تنوع زیاد و بعضا س��ادگی 
این روش بعنوان ی روش آموزش��ی برای تولید 

قطعات نیز استفاده فراوانی دارد.

ی ای  اربر
ا س��ه بعدی، بس��ته به فن��اوری موجود  در 
تلفی اس��تفاده کرد. یکی  میتوان از مواد اولیه م
زمینه های بس��یار جالب، پزشکی و دارویی است. 
با اس��تفاده از مواد اولیه مناس��ب، میتوان داروها 
نین تجهیزات پزش��کی خاصی تولید نمود  و هم
که با روش��های عادی قاب تولید نیس��ت. از آن 
جالبت��ر، اس��تفاده از بافتهای نیم��ه زنده بعنوان 
مواد اولیه و تولید اعضای بدن اس��ت که به زودی 
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ال  کاربردهای وس��ی پیدا خواهد نمود. بعنوان م
ه،  وان، ماهی ا س��ه بعدی انواع است تولید و 
، روده و دیگر بافتهای حیاتی که از آن بعنوان  ر
Bio-Printing نام برده میشود.  ا زیس��تی 
ر، دانش��مندان زیادی سعی در تولید  در حال حا
س��ه بعدی بافتهای نرم و زنده دارند که عموما در 

میگیرد. قرار  استفاده  مورد  ترمیمی  جراحیهای 
 

ا س��ه بعدی، تولید اجسام  ه دیگر  کاربرد وی
بس��یار کو با فناوری نانو است. کنار هم قرار 
دادن و تولید سیس��تمهای بس��یار بسیار کو 
 ، یر مسل قاب دیدن نیست ش��م  که بعضا با 
ذیر  ه س��ه بع��دی امکان اپگرهای وی با  اکنون 
کترین قطعهای که با  ر، کو اس��ت. در حال حا
اپگر سه بعدی تولید شده، ابعادی حدود  کم 
10 نانومتر دارد تصور کنی��د که باید یکصدهزار 
ع��دد از آن قطعه را کنار ه��م بگذارید تا به ی 
میلیمتر برس��ید اهمیت فناوری نانو از آن جهت 
ییر و تولید در ابعاد بس��یار  اس��ت که با امکان ت
، میتوان با دقت بس��یار بیش��تر به اهداف  کو
ال میتوان سلولهای سرطانی  مورد نظر رس��ید. م
را مورد هدف قرار داد یا با تولید تجهیزات بس��یار 
بازدارنده  بعنوان ی عام��  ، ب��ر وزن  کو
لبه ک��رد و باع کاهش ف��راوان مصرف انرژی 
تل کاربرد دارد، از  شد. فناوری نانو در صنای م
جمله هوانوردی و فضانوردی، پزشکی، الکترونی 

و ارتباطات، و ...
 

ی��ده که با  س��اخت قطع��ات و سیس��تمهای پی
یرممکن یا بسیار دشوار است،  روش��های عادی 
اپگرهای سه بعدی ممکن است.  اکنون با کم 
الی س��اده و قاب درک، برای تولید ی  بعنوان م
زم است حقله ها از داخ هم عبور کرده  زنجیر 
ورد. یعنی حلق��ه های زنجیر  س جوش ب و س��
 . ع حلقه میشود که باع  دارای درز هستند 

اپگر س��ه بعدی امکان تولید زنجیر با حقله های 
ال س��اخت دو کره فلزی  بدون درز را میدهد. یا م
ب��دون درز داخ�� یکدیگر با روش��های عادی 
ا س��ه  یرممکن اس��ت، ولی با روش  تقریبا 

بعدی این کار شدنی است.

ی ه ب ا  ی 
زخانه  تص��ور کنید ک��ه بجای اجا گاز، در آش��
ال  اپگر سه بعدی کو دارید که به ی ی 
ذاهایی که در  متص است. توی اینترنت از میان 
اقصا نقا جهان طب میش��ود، یکی را که شک 
اب میکنید و  بهتر و احتما طعم خوبی دارد انت
زخانه ارس��ال میکنید، و مدتی بعد  اپگر آش به 
ر است این تصور  ذا با همان شک و آرایش حا
ن بعضی از کیکهای  خیلی دور نیس��ت، همین ا
عروس��ی و تولد به همین شک ساخته میشود. در 
اپگر س��ه بعدی خانگی با ابعاد  ر ی  حال حا
رید.  ر ب کو را میتوانید با کمتر از دو هزار د
ندی دیگر همه ما یکی از آنها را در  احتما ت��ا 

باشیم داشته  خانه 

اپگره��ای خانگ��ی و ارزان  قب�� از پیدای��ش 
قیم��ت، تصور تولی��د ی تصویر رنگ��ی در خانه 
نان عادی اس��ت  خیل��ی رویایی بود. اما امروزه 
که کس��ی به آن فکر ه��م نمیکند. همین روند را 
اپگرهای س��ه بعدی. احتما در  تعمیم دهید به 
حداق اقالم عادی از  آینده کس��ی برای خرید 
خانه بیرون نمیرود. یادتان باش��د فلسفه گسترش 
اینترنت این اس��ت جز برای تفری از خانه بیرون 
نروید احتما 15 س��ال قب ای��ن جمله خیلی 
ن تا حد خیلی زیادی به آن  بیمعنی ب��ود، ولی ا
نزدی ش��ده ایم آنالین خری��د میکنیم، آنالین 
کار میکنی��م، آنالین جلس��ه میگذاری��م، آنالین 
مشاوره پزش��کی و حقوقی میگیریم، آنالین بان 
می رویم، آنالین مدرس��ه میروی��م، و کال آنالین 

میکنیم. زندگی 
اپگرهای س��ه بعدی  بس��یاری معتقدن��د ک��ه 
خصوص��ا انواع خانگ��ی آن در آین��ده میتواند 
را که  ییر ده��د،  طبیع��ت جاری تج��ارت را ت
مصرف کننده نهای��ی میتواند خودش تولیدکننده 
باش��د کاهش هزینه های س��ربار، کاهش مصرف 
صی  ایعات، انعطاف و قابلیت ش انرژی، کاهش 
ا  صه  س��ازی و مزایای دیگر، عمده ترین مش
س��ه بعدی هس��تند ک��ه میتوانند آین��ده رواب 
تج��اری را تهدید کنند. در کنار آن، قابلیت تولید 
ت  در این ح��د میتواند امنیت اجتماعی را نیز م
نماید. تصور کنید هر کس��ی قادر باش��د در خانه 
خود ی اس��لحه پیش��رفته تولید کند این قضیه 
به حدی جدی اس��ت که کش��ورهای پیشرفته تر 
ییرات��ی در قوانین  ��ون آمری��کا از حا ت هم
ی اجس��ام س��ه بعدی  مالکی��ت معنوی و حق ک

و کرده اند...

تکنولوژی
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مروری بر بازاريابـــــي و مفاهيم آن

امیرحسین روشن ضمیر، عضو شورا و هیات تحریریه

، فرآیند است که بین تواناییها شرکت  بازاریاب
و نیازه��ا مش��تریان ارتب��ا و در نهایت تعادل 
ایجاد میکند بطوریکه با ایجاد ارتبا با مش��تریان 
ت ارائه  س��ع میکند که آنان را  به خرید محصو
ش��ده ش��رکت متقاعد نماید. اس��ترات بازاریاب 
راهبرد اس��ت که بر تمام�� اقدامات برا جذب 
لت  مشتر تا هنگام خرید و ارائه محصول به او د
ت نامه ا بازاریاب عبارت اس��ت  میکند. تعری ل
ها یا خدمات ب��را برآورده  از "فراهم ک��ردن کا
س��اختن نیازها مصرف کنندگان"، به بیان دیگر، 
بازاریاب شام درک خواسته ها مشتر و تطابق 
ت ش��رکت، برا برآورده ساختن آن نیازها  محصو
بوده و در نهایت در برگیرنده فرآیند سودآور برا 
ش��رکت نیز خواهد بود. . بازاریاب موفق مس��تلزم 
برخوردار از محصول مناسب با قیمت مناسب در 
مکان مناس��ب و با ابزارها مناسب میباشد که این 
ته بازاریاب را تش��کی میدهد که در  مجموعه آمی

ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

ای  ه بی توانایی ی ا  رای اریابی  با
ا ایجا  ریا ت ای م ر  نیا

. می

یک از نکات مهمی که در بح بازاریاب مورد توجه 
قرار میگیرد تفاوت اس��ت که بین بازاریاب کا 
فیزیک و قاب لمس و خدمات که معمو مالکیت 
ی است. خدمات درواق  به همراه ندارد قاب تش
کاره��ا و اعمال ارزش آفرین هس��تند که نیازها 
ال  اطب��ان خود را برطرف م س��ازند بعنوان م م
، مس��افرت ب��ا هواپیما،  ردن پول در ی بان س��
اصال موی س��ر، تعمیر خودرو، گرفتن مشاوره از 
ی وکی و یا معالجه توس�� پزش همگ نوع 
خدمت محس��وب میش��وند. البت��ه گاه خدمت 
عبارت از فعالیتی جانبی اس��ت که با هدف بهبود و 
ارتق��ای محصول اصلی انجام میگیرد و  در تعامالت 
ها و  بین مش��تریان و کارکنان، مناب فیزیکی، کا
یا سیس��تمهای ارائه کننده خدم��ت، روی میدهد 
تا راه حلی برای مس��ائ مش��تریان باشد.در دنیای 
امروز، اف��راد در محیطی زندگی میکنند که به طور 
روزافزون به س��وی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش 
ک��ی از اقتصاد به  ش کو می��رود. دیگر خدمات ب
ش��مار نمیرود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در 
اقتصاد مطر است. دیگر خدمات به خدمات بانکی، 
پستی، بیمه ای، بهداشتی و آموزش محدود نمیشود 
تی ک��ه خری��داری میکنیم،  ل��ب محصو بلکه ا

عناصری از خدمت را نیز ش��ام میش��وند. در واق 
ها برای داشتن مزیت رقابتی  طی وس��یعی از کا
ب��ر فعالیتهای مبتن��ی بر خدمت تکی��ه دارند. هم 
اکنون خریدار ی خودرو ی بسته جام از مناف 
خدمات و ن��ه صرفا ی خودرو را خریداری میکند. 
هایی نظیر تلویزیون و ماشین لباسشویی،  حتی کا
مین مالی، بیمه و  ، ت معم��و  خدماتی نظیر تحوی

تعمیر بهمراه دارند.

یر  اهداف ارائه کننده خدم��ات میتواند انتفاعی یا 
انتفاعی باش��ند و مالکی��ت آن خصوصی یا عمومی 
سسات خدماتی  باشد که این خصوصیات، تنوع در  م
ال، برنامه های بازاریابی ی  را در پی دارد. برای م
بیمارس��تان خصوصی با برنامه ه��ای بازاریابی ی 
بیمارستان خیریه، اختالف فاحشی دارد. همینطور 
ها  گیهایی هستند که آنها را از کا خدمات دارای وی

گیها عبارتند از متمایز میسازد. این وی

و ناملمو ب��ودن خدمات بدان  و ب نام
معناست که مشتریان در ارزیاب خدمات نم توانند 
به ح��وا خود تکیه کنند. بعبارت خدمات قب از 
آنکه خریداری ش��وند قاب مزمزه کردن، احس��ا 
صی که  شدن، ش��نیدن یا بوئیدن نمی باشند. ش
واه��د دندان خود را معالج��ه کند فق پس از  می
خرید این خدمت اس��ت که می توان��د نتیجه کار را 

یزی  مش��اهده کند. خدمات به جای ش��ی و یا 
، کوش��ش و ی��ا نتیجه کاری  ب��ودن،  معمو عم
هس��تند. به این منظور ارائه کنندگان خدمات گاه 
برا ایجاد ش��واهد فیزیک و القا خدماتشان به 
طراح�� و نگهدار دقیق مجوزها رس��م خود 
اقدام م کنند . مانند به نمایش گذاش��تن مدارک 
و مجوزها توس�� پزش��کان و وکال. از طرف دیگر 
گیه��ا خا برا با  ت با وی بازاریابان محصو
ت خود ب��ه خصوصیات  نا  ب��ردن جذابیت محصو
محس��و متوس�� م ش��وند . مانند تویوتا که 
خودرو لکس��و را نه وس��یله برا رفت و آمد 
ی تجمل و اش��راف با امکان ایجاد  روزانه بلکه کا

صیت اجتماع م داند. ش
 

های محس��و و لمس  یر کا ی نا ت
س فروخته  ش��دنی پس از تولید انبار می شوند. س
می ش��وند و ممکن اس��ت مدتی طول بکشد تا به 
مصرف برسند. اما در مورد خدمات معمو در هنگام 
مصرف و نیاز تولید ش��ده و وج��ه آن هم در همان 
زمان پرداخت میش��ود مانند معالجه بیمار توس�� 
. بنابراین خدمت، صرف نظ��ر از اینکه ارائه  پزش��
ا یا حت ماش��ین باشد، از ارائه  کننده آن اش��
، ارائه  کننده خود جداناش��دنی اس��ت. اگر ش
ش��ی از خدمت اس��ت.  کننده خدمت باش��د، او ب
ون مش��تری نیز معم��و در طول تولید  در اینجا 

گی ها خدمات  شک 1 وی

مدیریت
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4 خدمت، حضور دارد، نوعی ارتبا متقاب میان خدمت 
دهنده و مشتری به عنوان ش��ک خاصی از بازاریابی، 
بوجود می آید و در نتیجه خدمت دهنده و مشتری هر 
یر می گذارند. در اینصورت میتوان  دو بر نتیجه خدمت ت
گفت که تفکی ناپذیری، انعطاف پذیری ارائه کنندگان 
خدمات را محدود می سازد. زیرا مقدار خدمتی که می 
توانند ارائه کنند تا حد زیادی وابسته به مقدار زمانی است 

که در اختیار دارند. 

ر در ارائه  یر ماهیت خدمات و پارامترها مو ییر  ت
ییر  آن بگونه ای است که کیفیت آن را در طول زمان ت
پذیر میسازد. زیرا خدمات معمو توس افراد ارائه می 
تل و رفتارهای  ون افراد دارای قابلیت های م گردد و 
تل و حتی عملکرد متفاوت می باشند، لذا کیفیت  م
ال کیفیت  ارائه خدمات آنها با هم فر میکند.  بعنوان م
ذا دو رس��توران متعلق به ی شرکت و یا ارائه ی 
ه در دانش��گاه به دلی وجود استادان متفاوت  در وی
میتواند ناهمگون باشد.  یا ی شعبه بان خدمات بانکی 
را با ی سط کیفیتی ارائه می دهد، در حالیکه شعبه 
دیگر همان خدمات را با درجه کیفیت دیگری ارائه می 

ها وجود ندارد. دهد. این مشک برای کا
 .

ا یکنواخت است، فناپذیری  یر زمانی که تقا ا 
سسات خدماتی  خدمات، مشکلی ایجاد نمی کند، اما م
ا برای خدمات  و قتی با مشک مواجه می شوند که تقا
ال شرکتهای اتوبوسرانی  ار نوسان شود.  م ایش��ان د
ش��هری به دلی مواجه ش��دن با ازدحام مسافر  در 
صوصی از روز، به اتوبوسهای بیشتری نیاز  س��اعات ب
ای خدمات حم و نق شهری  پیدا می کنند. اگر تقا
در طول روز یکنواخت بود این شرکتها با  این  مشک 

مواجه نمی شد ند. 
مانی برخالف کا که در اختیار و مالکیت مشتر 
قرار میگیرد خدمات را معمو نمیتوان در اختیار داشت 

خیره  و برا اس��تفاده ها ، فروش و یا مصرف بعدی 
و انبار کرد. زیرا خدمات در ی دوره زمان معین برا 
یکبار استفاده در اختیار مشتر قرار میگیرد و پس از 
ال  استفاده میبایست مجددا خریدار شود. بعنوان م
در معالجه پزش ، بیمار به ازا هربار مراجعه ویزیت 
ییر وقت  پرداخت میکند و در صورت عدم مراجعه و ت
، وجه مربوطه معمو از او دریافت میشود. زیرا خدمت 
درمانی فق سر قرار مالقات ،  آماده ارائه بوده و پس از 

آن از بین رفته است.
در دنیا پررقابت امروز این تصور که محصول خوب 
خ��ود به خود به فروش میرود دیگر کاربرد عمل ندارد 
زیرا محصول بد یا ب کیفیت اصال دیگر مفهوم ندارد 
و بنابراین تمرکز بیش��تر بر میزان تطابق بین محصول 
گیها آن با نیازها و خواسته ها مشتر است.  و وی
، کارکرد،  ابعاد این عام را میتوان در نش��ان تج��ار
، پشتیبان و خدمات  ، بسته بند مدل، کیفیت، ایمن
بع��د از فروش و لوازم جانب�� خالصه کرد که بهبود و 
اصال هرکدام از آنها میتواند به موفقیت یا شکست ی 
ته بازاریاب در واق ابزار  محصول منته ش��ود.  آمی
توانمند است که در اختیار مدیریت قراردارد تا بوسیله 
آن تمام برنامه ها و تصمیمات بازاریاب را تدوین و اجرا 
تر  ایت با ییرات در آنها به سط ر نماید و با ایجاد ت
در بین مشتریان دست یافته و حت سهم خود در بازار را 
افزایش دهد. بعبارتی تمامی اقداماتی که منجر می شود 
محصول مناسب با قیمت مناسب در مکان مناسب و با 
ته ی  روش مناس��ب در اختیار مشتری قرار گیرد آمی

بازاریابی را تشکی می دهد. 

ی تعیین مح ارائه محصول به مشتر و  ا تو م
ه آن نقش مهم�� در موفقیت فروش باز  نحوه عر
میکند. اکنون باید بدانیم محص��ول خود را درکدام 
ه ابزار توزی  ه کانالهای و توس  بازار واز طریق 

کنیم. 

ار شاید بتوان گفت که قیمت مهمترین  قی 
عام�� در این مدل میباش��د و منظ��ور از آن تنظیم 
هوشمندانه قیمت متناسب با جایگاه محصول و نیازها 
مشتر و بازار میباشد بطوریکه نه قیمت زیاد با باشد 
تل این عام ش��ام  و نه زیاد پایین. جنبه ها م
 ، استرات�� کل قیمت���گذار در عم���ده فروش
، تحقیقات و قیمت گذار  ، انعطاف پذیر خرده فروش

برا سفارشات خا میباشد. 

ی مجموعه اقدامات است که به منظور  ه  تر تو
ارتبا با مش��تر صورت میگیرد. جهت تحری آن 
ات وارد شویم که شام  مش��تر به خریدار از راه تبلی
هارمرحل��ه زیر می ش��ود ال  رس��اندن پیام از 
ت یا خود  شرکت به مش��تریان هدف در مورد محصو
شرکت از طریق رسانه ها عموم ب از طریق رواب 
اشنیها  عموم انتش��ار اخبار خوب س��ازمان  
فروش،حراجیها، مسابقات، اشانتیونها فروش حضور و 

 . هره ورود با مشتر هره به  برقرار 

ار  ه  ا ا  اریابی قابل ا ر جایی با
ا    وامل ر نیا   م  ر نیا نیا ارام

. ه با ا جو 

عالوه بر 4 مورد با که به 4P ش��هرت دارند سه مورد 
  7P زیر نیز بطور خا در مورد خدمات بکار میروند که

را تشکی میدهند. 

صیت افراد که  را نحوه رفتار و همینطور ش�� ا
یر مهم در ارزیاب  خدمات را به مشتر ارائه میدهند تا
دام افراد  مشتریان از کیفیت خدمات خواهد داشت. است
آموزش دیده که دارا مهارت و دانش کاف و همینطور 
رواب عموم قو برا تعام با مشتریان هستند  از 
اهمیت زیاد برخوردارست و همینطور برگزار دوره 
ها آموزش�� رفتار با مش��تر در بهبود این پارامتر 

ر باشد.    میتواند بسیار مو

ی انجا رون��د و ترتیب انجام خدمت و ارائه آن  ر
ایت مشتر نقش مهم باز  به مشتر در جلب ر
ال در هنگام س��وار شدن به هواپیما  میکند بعنوان م
2 ساعت قب از پرواز و تحوی  امکان تهیه کارت پرواز 
بار به باجه خودکار بجا منتظر ماندن در ص صدور 
ایت مسافران را بیشتر  کارت سوار ش��دن ، میتواند ر

جلب نماید.  

ی اب��زار که خواسته یا ناخواسته در  ی وا 
ن  هنگام ارائه خدمات به مش��تر بکار میرود و مم
است که برا مشتر قاب لمس باشد و همینطور 
مح�� ارائه خدمت از موارد اس��ت ک��ه بر نحوه 
ال  یر خواهد گذاشت. بعنوان م قضاوت مش��تر تا
اس��تفاده از هواپیما بعنوان وس��یله حم و نق در 
واق ی خدمت محسوب میشود اما شواهد فیزیک 
ذا ارائه  از جمله ن��وع هواپیما، کیفیت صندل و 
ایت  ش��ده در آن باید بطور مرتب بهبود یابد تا ر

مسافران بیشتر جلب شود.
ته بازاریابی ته بازاریابیشک 2 آمی ته بازاریابی آمی شک 2 آمی
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سال 2015 را به يک سال موفق تر و پر سود تر در كسب و كار خود تبديل كنيد

مقاله:  محمود بشاش

این مقاله برای آن دسته از مدیران و کارآفرینانی مناسب 
است که تصمیم گرفته اند سال جدید 2015 را با نگرشی 
از کنند  ت خود آ مدرن به بازاریابی خدمات و محصو
و کم کم شیوه های س��نتی و منسو قدیمی را رها 
 کنند و از اتالف سرمایه و زمان خود، جلوگیری نمایند.

، قدی�����می بل�ه،  ی بازاریابی سنتی، منس���و
می دانم خیلی از شما خوانندگان عزیز این مقاله جزو 
مدیران ارش��د ش��رکت تحت مدیریت خود هستید. 
مدیر بازرگانی، مدیر رواب عمومی، مدیر فروش، مدیر 
. س��مت شما به عنوان  ات و یا حتی مدیر عام تبلی
ندانی ندارد ولی نحوه  اطب این مقاله، اهمی��ت  م
یزی است که  ات شما، دقیقا همان  بازاریابی و تبلی
الش کش��یده ش��ده است آن هم با  در این مقاله به 

همین ی کلمه بازاریابی سنتی

ار خطا و اش��تباه ش��دن و به دردسر  من می دانم د
افتادن برای ی ت�����ازه کار در طی تالش های او در 
 ، Inbound Marketing به ای  عرصه بازاریابی جا
نان که برای هر تازه  بسیار محتم و عادی است، هم
کار دیگری در هر عرص��ه ای از فعالیت های تجاری، 

ممکن است اتفا بیافتد.

وع خصوصا برای آن دس��ته از افراد محتم  این مو
می باشد که تمام عمر در حال انجام دادن بازاریابی به 
ال اگر شما جزو اولین نفرات  شیوه سنتی بوده اند. یا م
در تیم کاری خود باش��ید که به این شیوه از بازاریابی 
روی آورده اید نیز احتمال به خطا رفتن برای شما زیاد 

می باشد.

به ای  در نتیج��ه این آش��نایی اولیه با بازاریاب��ی جا
و امکان��ات عالی این روش ب��رای بازاریابی خدمات و 
ت خود، ممکن اس��ت آنقدر هیجان زده شده  محصو
ی  ش های  استرات باشید که تصمیم بگیرید همه ب
بازاریابی خودتان را یکجا، بهینه س��ازی کنید که در 
نهایت موجب س��ردرگمی و کالفه ش��دن شما شود. 
تل  ش های م یا حتی ممکن اس��ت در رابطه با ب
به ای به دیده ش�� بنگرید و با خود  بازاریاب��ی جا
بگوئید این قدر مطلب نوش��تن و وبال نویس��ی و 
ه لزومی دارد  فعالیت در شبکه های اجتماعی و ... 
ی  که در نهایت موجب عدم بهره مندی شما از استرات
های کلیدی ش��ود که موجب ارتقا س��ط درآمد و 

کسب و کار شما می شود.

ار خطا و اشتباه شود، و من اینجا  هر کسی ممکن است د
حضور دارم تا نق و انتقال شما و رسیدن به موفقیت در 

به ای را سه و آسان کنم. این پن  عرصه بازاریابی جا
ار  به ای د لب بازاریاب های جا خطای معمول را که ا
آن می شوند را در نظر بگیرید، بنابراین با آگاهی داشتن 
ار شدن به آنها جلوگیری کنید.  از آنها، می توانید از د

پن�� خطای رایجی که تازه واردها به عرصه "بازاریابی 
به ای" مرتکب آنها می شوند. جا

ار  ی  ت برای انجا ی ای ا 
امی موار ت

به ای را  شما همه مطالب موجود در مورد بازاریابی جا
مطالعه کرده اید، در جلس��ات آموزشی کمیته آموزش 
شورا شرکت کرده اید و حتی ممکن است پس از آموزش 
، مدرکی را هم در این زمینه کسب کرده  تل های م
باش��ید. حا دیگر می خواهید حرکت کنید تا جایی 
که هزاران هزار محتوای مفید در وبال ش��ما منتشر 
اطلین شما آمده شده  ش��ده باشد، لیست ایمی ها م
باشد، خبرنامه الکترونی شما طراحی شده باشد، قی 
به ای شما تعری شده باشد، و انتشار محتوا  بازاریابی جا

در شبکه های اجتماعی نیز، زمان بندی شده باشد.

ام��ا در برابر می و اصرار درون��ی خود مبنی بر انجام 
تمامی موارد به یکباره و با هم، خودداری کنید. داشتن 
یز خوبی است. شما  نا  انتظارات و توقعات زیاد مطم
حتما ش فعال و زرنگی هستید، و این نکته بسیار 
به  خوبی اس��ت اما برای موفق شدن در بازاریابی جا
ی بازاریابی خود را در طی ماه  ای، باید کنترل استرات
های متمادی در دست داشته باشید و هر قدم را بطور 
مج��زا و با فاصله ای منطقی از دیگر موارد طی کنید. 
عیتی می شوید که در  ار و یر اینصورت، شما د در 
ند کار  ندین و  آن در ی زمان درگیر انجام دادن 
بصورت همزمان بوده و در حقیقت، اجازه توانایی وقت 
واهید داشت و به نتای  گذاش��تن برای همه آنها را ن

واه دست پیدا نمی کنید. دل

بنابراین بجای آنکه هر روز به مقداری اندک روی همه 
تل کار و فعالیت داشته باشید، م به  وعات م مو
، مدیریت کانالهای ارتباطی خودتان  روز رسانی وبال
اطبین در ش��بکه های اجتماعی، به روز رسانی  با م
ی ارسال ایمی های خود، آنها  وب سایت، و اس��ترات
را اولویت بندی کنید. کدام ی از این کانال های شما 
ر واق می شوند کدام ی برای مدت  بهتر از بقیه مو
بیشتری می توانند به کار و فعالیت خود ادامه دهند 
ال، اگر شبکه های اجتماعی شما از میزان  به عنوان م
اطبین ش��ما برخوردار است اما نر  تعام کافی با م

خوانده شدن ایمی های ش��ما کم است، شاید بهتر 
عیت لیست  له بهبود و یزی به مس باشد قب از هر 

ردازید. ایمی خود ب

رایانه   اق ا  ری ا ای   ت
یری ا  قابل ان

بدون داش��تن اهداف قاب اندازه گیری، شما قادر به 
کار کردن بصورت کارآم��د نبوده یا حتی نمی توانید 
اب  میزان رش��د خود را در طی زمان دنبال کنید. انت
استاندارد های با بسیار خوب و مناسب می باشد، اما 
ابی شما حتما واقعگرایانه و  توجه کنید که اهداف انت

SMART باشند.  اسمارت 

ه نمی دانید اسمارت یعنی 

S هر هدفی باید  ه با ا ری م  • ت
همراه با ی معیار و اس��تاندارد برای اندازه گیری آن 
ال به این عبارت توجه کنید "در طی  باشد. به عنوان م
هفته دو مطلب منتشر می کنم". حال جمله قبلی را با 
این جمله مقایسه کنید "در طی هفته مطالب بیشتری 
، هدف مش تری است  منتشر می کنم". کدام ی

ج هم تعیین کنید. رب ا منا حتما برای آنها 

M شما تا زمانی که  یری با  ا  • قابل ان
صی برای اندازه گیری کیفیت فعالیت  ابزار و معیار مش
های خود نداش��ته باشید، قادر به تصمیم گیری های 
واهید بود. مهم نیس��ت سرعت سن ماشین  بعدی ن
ه عددی را نشان می دهد، مهم این است که  ش��ما 

ند کیلومتر تا مقصد فاصله دارید. بدانید 

A تعیین اهداف، بسیار  یابی با  • قابل 
خوب و مهم هس��تند، اما با این وجود، این اهداف باید 
یزی را که شما و تیم همراه  قاب دستیابی باش��ند. 
شما قابلیت دستیابی به آن را دارید شناسایی کنید و 
نین وجود هرگونه سد  در مورد آن صاد باشید  و هم

و مان در مسیر دستیابی به آن را نیز در نظر بگیرید.

R اهداف شما باید دقیقا در  رایانه با  اق   •
ارتبا کام با کس��ب و کار شما باشند. اجازه دهید 
ذایی با 10 شعبه  فر کنیم ش��ما ش��رکت مواد 
فروش��گاهی هستید که فق می توانید 100 جعبه از 
ذایی را در هر فروش��گاه نگهداری کنید. در این  مواد 
عیت، هدف شما به احتمال زیاد نباید افزایش تولید  و
ت خود از 1000 جعبه به 000 جعبه در ماه  محصو
باش��ید. در عین حالیکه داشتن محصول بیشتر، ایده 

فن آوری های نوین
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و تصمیم بس��یار خوبی است، اگر کسی آنها را از شما 
را باید زحمت تولید آنها را به خود بدهید رد،  ن

ج  رب ا T نسبت به  ما با  • مقی به 
های تعیین ش��ده برای رسیدن به اهدف خود، وفادار 
باش��ید اگر همواره اقدام به عقب انداختن آنها کنید، 
اهداف ش��ما همواره اعتبار خود را از دست داده و در 

نهایت، سیستم کاری شما از هم گسسته می شود.

ی ا  ه  اناتی  ا ا ام و  ا ای 
. ار بو ای ور ا بر ن ای ا 

یکی از معمول ترین اشتباهاتی که می بینم بازاریاب 
به ای مرتکب آن می ش��وند، ایجاد تعمیرات  های جا
ییرات کلی بر روی تمامی فرایند و مواد و مطالب  و ت
بازاریابی خودشان است. ش��ما به جای این کار، ابتدا 
س  داشته های موجود خود را بهینه سازی کنید و س
افه  استانداردها و مالزمات بازاریابی مدرن را به آنها ا
کنید. حتی اگر تاکنون بر روی تاکتی های س��نتی 
یی که محتوا و  بازاریابی متمرکز بوده اید، از شانس با
ذیه فعالیت های شما در حوزه  مناب قبلی شما برای ت
به ای مفید باشند، برخوردار هستید. همه  بازاریابی جا

آنها را دور نریزید و از صفر شروع نکنید

ایت دارید  عیت کنونی وب س��ایت خود ر آیا از و
ببینید برای دا تر ش��دن و مطر ش��دن بیشتر وب 
ه صفحات و  س��ایت خود در موتورهای جس��تجو، 
مطالب جدید دیگری را می توانید به وب سایت خود 
افه کنی��د. آیا ی ویدئو از فعالی��ت کارخانه خود  ا
داری��د آن را در یوتیوب منتش��ر کنید و در صفحه 
فیسبوک خود، به اشتراک بگذارید. آیا ی بروشور زیبا 
برای شرکت در نمایش��گاه  آماده کرده اید آن را به 
صورت فای پی دی اف در وب س��ایت قرار دهید و با 
اطبین، برای آنها ارسال کنید.  دریافت آدر ایمی م
زم  ایده هایی نظیر این ها، بی نهایت هس��تند. فق 

است کمی خالقیت به خر دهید. 

ار سع����ی و ت��الش در انجام بازاریابی  ای 
به ای، بدون داشتن ی وبال جا

زمانی که کار وبال نویسی برای کسب و کار خود را 
عقب می اندازید، در حقیقت توانایی ایجاد محتوایی به 
روز و ارزش��مند برای وب سایت خود را نیز، به عقب 
می اندازید. هر زمان که مطلب جدیدی را بر روی وب 
سایت خود منتش��ر می کنید، ی صفحه جدید در 
افه  گوگ که به وب س��ایت شما لین شده است، ا
کرده اید و شانس وب سایت شما برای لیست شدن در 
تری در گوگ را افزایش داده اید. عالوه بر این،  نتای با
گوگ و دیگر موتورهای جستجو، از اینکه صفحه ای 
افه کرده اید مطل می شوند،  را به وب سایت خود ا
و این کار به آنها اجازه می دهد تا بدانند که وب سایت 
شما فعال است و آنها باید پیوسته به وارسی وب سایت 

ردازند. شما ب
، به  در مطالب جدی��د در وبال ها، به همین دلی
عنوان فرصت هایی جدید برای ایجاد مشتری بالقوه در 

نظر گرفته می شود. 

ر  وا  ی م جم تو ای 
زمانی که کامال اعتقاد پیدا کرده اید که نگارش و انتشار 
ه اندازه  مطالب بر روی وب س��ایت و وبال شما تا 
اطب بیشتر  می تواند به ش��ما در بدس��ت آوردن م
کم کند، ش��روع به نگارش در مورد اولین جرقه و 
هن شما می رسد، نکنید و در مقاب  وعی که به  مو

این وسوسه، مقاومت کنید
وبال نویسی، مانند هر کار دیگری در حوزه بازاریابی، 
ی، شما  ی دارد. بدون داشتن ی استرات نیاز به استرات
در حقیق��ت در حال پرتاب ی قالب بدون قرار دادن 

طعمه در ی اقیانو بزر هستید.
قب از اینکه ش��روع به تهیه محتوا کنید، باید ببینید 
ه نوع محتوایی دارید که موجب  ش��ما نیاز به تولید 
هدایت آن دس��ته از مردم و خوانندگان به وب سایت 
شما شود که از احتمال بیش��تری برای خرید کردن 
ت ش��ما برخوردار هستند. شما در این زمینه  محصو

به موارد زیر نیاز دارید

 Buyer Persona صیت انواع خری��داران  • ش��
رخه زندگی آنها در فرایند  ی دهید و  خود را تش
به ای خود را، طراحی کنید. این فرایند  بازاریاب��ی جا
تحت عنوان معماری محتوا شناخته شده و مرحله ای 

بسیار مهم و حیاتی در تهیه محتوا در نظر گرفته می شود. 
ال دارید، ی فرد  زخانه اشت اگر به فروش لوازم آش��
نا  ک��ه همراه با خانواده خودش زندگی می کند مطم
ت متفاوتی در این زمینه دارد، و در مقایسه با ی  سوا
دانشجوی دانشگاه، دارای نیازهای اطالعاتی و عالیق 
صیت ها ممکن است  متفاوتی می باشد. هر دو این ش
ت و خدمات شما  اقدام به جس��تجو در بین محصو
ی متفاوتی مبادرت به انجام  نا به د بکنند، اما مطم
اطب و تهیه  این کار می کنند. شناخت این دو گروه م
صیت ها  و انتشار محتوایی که برای هر دو گروه از این ش

یی برخوردار است. مناسب باشد، از اهمیت با

• لیستی از کلمات کلیدی برای خودتان تهیه کنید. اگر 
قب از انجام جستجو برای پیدا کردن کلمات کلیدی 
، اقدام به تهیه محتوا بکنید، متحم ریس��  مرتب
پ��ر کردن محتوای خود با کلمات کلیدی پراکنده و نا 
مرتب خواهید شد، که در زمان خوانده شدن، به نظر 
یر طبیعی آمده و هم برای خواننده مطالب ش��ما، نا 
مانو خواهد بود و هم ممکن است توس موتورهای 

جستجو جریمه شوید.

•  از مش��تریان خود پرس��ش کنید. یکی از راه های 
مناسب و خوب و البته مورد عالقه من برای پیدا کردن 
ایده مناسب به منظور تامین محتوا، ارائه پرسشنامه در 
این رابطه در بین بازدید کنندگان  وب سایت و دریافت 

نظرات آنها می باشد.

اطبین شما به آنها  وع هایی که م زمانی که در رابطه با مو
عالقمند هستند، اقدام به تهیه محتوا می کنید، با هدایت 
بت نام های بیشتر  ترافی به سمت وب سایت خودتان، 
اطبینتان،  و نیز  در وب سایت و تکمی لیست ایمی م
رخه بازاریابی   مشتریان بالقوه ای که وارد قی فروش 
شما می شوند، همه و همه موفقیت های بیشتری نصیب 

کسب و کار شما خواهند کرد.

ی جدی��د در عرصه  س��ال 2015 را با ی اس��ترات
به ای" ش��روع  بازاریابی و نگرش مدرن "بازاریابی جا
ن باش��ید تا قب از شش ماه اول سال،  کنید و مطم

نتای باورنکردنی و محسوسی را شاهد خواهید بود.
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مهراب صدوقیان

ا ا   م
تصر بازاریابی شبکه  در این کتاب پس از معرفی م
ی لزوم داش��تن نگرشی جام و صحی  ای، به د
در هر حرف��ه ای،  از جمله همین تجارت بازاریابی 
شبکه ای پرداخته شده است. در ادامه و برای تعیین 
جایگاه بازاریابی ش��بکه ای، با بررس��ی دوره های 
تل تمدن بشری، از ی سو به قوانین حاکم بر  م
کشورهایی که در دوران صنعتی گرفتار آمدهاند، پی 
ی و تمیز نظامهای حاکم  برده و ش��اخصهای تش
بر این کش��ورها را خواهیم ش��مرد، همان قوانینی 
ون  هوری هم که در مواجه��ه با پدیده ه��ای نو
بازاریابی ش��بکه ای، باع ایجاد مقاومت میشوند. 
از س��وی دیگر، به اصول حاکم بر کشورهای توسعه 
یافته و مدرن، تبعات آن و س��اختار متفاوت و نوین 
تجارت در آن ها، پی خواهیم برد و به س��ادگی در 
خواهی��م یافت که قوانی��ن و تعاری حاکم بر مدل 
تجارت بازاریابی شبکهای، همسویی و تطابق عجیب 
یر قاب انکاری با ش��اخ ها و تعاری تجارت  و 
س  مدرن دارد که البته اصال هم تصادفی نیست. س
، بین هر سه دور تمدن و بررسی  با مقایسهای سری
ییر مابی��ن آنها، از ی طرف  الگوه��ای جهش و ت
بیشتر با تفاوتهای مفهومی، مابین دوره های تمدن 
آشنا ش��ده و برای پذیرش قوانین عجیب و متفاوت 
ی  تمدن جدید، آمادهتر گشته و از طرف دیگر، به د
رشد سری و پیشرفت تجارت بازاریابی شبکهای، پی 
خواهیم ب��رد. در ادامه با نگاهی متفاوت به مکانیزم 
بازار  که نقط عط بین گذش��ته و آینده است  
به ش��اه کلید تفاوت و شاهکار انقالبی تمدن جدید 
که دلی قدرت بال منازع صنعت بازاریابی شبکهای 
اس��ت، واق خواهیم شد. در نهایت، با توجه به آمار 
و ارقام موجود، به بررس��ی پتانسی های بازاریابی 

س فرصتها، تهدیدها و  ش��بکه ای در خاورمیانه، س
برخی از مزیتهای بیشمار آن برای کشورهای پیشرو 
می پردازیم. مزایایی در سط کالن و ملی، همانند 
ذیری  لیت مبارزه با استعمار مدرن، ایجاد روحی مس
س  یره. س�� روت و  نه تر  و کارآفرینی، توزی عاد
به عنوان قطع پایانی، صنعت بازاریابی ش��بکه ای، 
الش��های  به عن��وان فرصتی طالیی در مواجهه با 

دولتهای در حال توسعه، بررسی خواهد گردید.
بنابراین خواننده های عزیز و محترم، بعد از خواندن 
الهای  این کتاب، جوابهای متفاوت و مناسبی برای س
بنیادین زیر که هر نتورکری  دیر یا زود، با آن مواجه 

ون الهایی هم خواهد شد، پیدا نمایید. س

ه راهی پول  یست و از  لش   نتورکر کیست ش
ورد  در می

ری  ب است یا فرد م  آیا ش او ی ش�� کا
در جامعه است آیا جامعه به او نیاز دارد، همانگونه 
که به نانوا، معلم و یا استاد دانشگاه نیازمند است 

 جای��گاه صنع��ت بازاریاب��ی ش��بکهای و جایگاه 
ه خواهد بود نتورکرها، در دنیای جدید آینده 

 مزی��ت های این صنع��ت در بع��د کالن و برای 
یست کشورهای 

گونه کش��ورها می توانند در مسیر توسعه، این   
صنعت را به خدمت بگیرند

پتانس��ی و قدرت ف��روش "بازاریابی ش��بکه ای " 
"، استاد  ارز کین به حدی اس��ت که "پروفس��ور 
بازاریابی دانش��گاه Illinois، در شیکاگو، در کتاب 

خود به نام "حرف��ه ای های جدید"،  عنوان میکند 
که

"بازاریابی ش��بکه ای، صنعتی در مقیا جهانی، با 
هزین اندک و تکنولوژی برتر اس��ت که به س��رعت 
نان  در حال رشد می باش��د. بازاریابی شبکه ای، 
روش قدرتمندی، جهت فروش و کارآفرینی میباشد 
که ش��رکتهای س��نتی، برای فرار از دردس��رهای 
نین  داش��تن تیم فروشی متعهد و تمام وقت و هم
اتی، شروع به تقلید از  پیشگیری از هزینه های تبلی
گیهای عالی ای��ن نوع تجارت نموده و آنها را در  وی

روال عملیاتی خود استفاده مینمایند."

واهد گذش��ت که تولیدکنندگان  بنابراین، دیری ن
و تاج��ران، ب��رای ورود و دوام آوردن در بازارهای 
رقابتی و ب��دون مرز آینده، ای��ن صنعت را یکی از 
معدود راه حلهای موج��ود، خواهند یافت. بنابراین، 
دس��تاندرکاران ای��ن صنعت با گس��ترش آن، اعم 
از ش��رکتها و بازاریابها، رفتهرفته، نقش بیش��تر و 
گسترده تری در جامعه پیدا نموده و در جهت دهی 
رتر خواهند بود. و تعیین میزان پیشرفت جامعه، م
کر است که دولت جمهوری اسالمی ایران  زم به    
نیز با درک پتانس��ی این صنعت و اهمیت لزوم به 
13، شروع به اعطای  خدمت گرفتن آن، از سال 9
، در این زمینه  یصال مجوز فعالیت، به ش��رکتهای 

را نموده است. 

Source:http://www.amazon.com/Network-
Marketing-Position-Post-Industrial-Society/

/dp/1499185006

خالصه كتاب جايگاه بازاريابی شبکه ای در عصر الکترونيک

معرفی كتاب

 نوی
اکنون و در  امروزه بیش��تر از هر زمان دیگری، جای خالی صنعت بازاریابی ش��بکه ای و بنابراین نیاز به آن احس��ا می گردد. زیرا می توان ادعا نمود که هم
، در نیم اول ماه نوامبر  دنیای تجارت، مش��کلی نیس��ت که نتوان با توس و به خدمت گرفتن بازاریابی شبکه ای، از آن عبور نمود. به عنوان ی نمون کو
ذایی، در س��اختمان مرکز تجاری دبی، میزبان تعدادی از تولیدکنندگان شهرهای رفسنجان و کرمان بودم. آنها در  ت  و در زمان برگزاری نمایش��گاه محصو
ت خود، با ارائه  تل در زمین قالبزنی و بسته بندی محصو من گرفتن ایدههای م زی بود،  هنگام بازدید از سالن اول، که سالن مربو به صنعت شیرینی
ه بسیارند  رفه داران، امیدوارانه به دنبال پیدا نمودن مشتریهایی در بازارهای خار از ایران بودند که البته موفقیتی کسب نکردند و  تشان به  نمون محصو
ند  رف مدت  داما از س��وی دیگر، ش��رکتهایی که به پتانسی این ش��یو قدرتمند بازاریابی و فروش پی برده و آن را به خدمت گرفته اند، توانستهاند تنها 
ری دستی��ابی پی����دا کنند. شرکته������ایی  ند صد میلیون د ندین کش�������ور را تصرف نموده و به گردش ه��������ای مالی  س�������ال، بازارهای 
ی 200  مانن�����د Usana, Seacret, Life Vantage Corp, Organo Gold  از جمله شرکتهایی هستند که بین دو تا ده سال، به گردش مالی با
ر را در زمین معرفی پتانسی های  ه بسیارند نمونه هایی از این قبی این احسا نیاز، نویسنده را برآن داشت که کتاب حا ر رسیده اند و البته  میلیون د

صنعت بازاریابی شبکه ای و مزایای بی شمار آن در سط کالن و ملی، به رشت تحریر درآورد. 
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From 1998, a year after the establishment 
of the American University of Sharjah 
by His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin 
Mohammad Al Qassimi, the American 
University of Sharjah began with the 
establishment and activities of the ethnics 
and national clubs. The Iranian Cultural 
Club (ICC), which is run by 8 board 
members from the students of AUS, was 
founded in the year 2000. In the early 
stages, the objectives of ICC were to 
arrange activities targeting only Iranian 
students in AUS. However, gradually 
ICC’s targeted audience reached a point 
where the Iranians in AUS where not 
the only audience, rather they started to 
widen the boundary of their audience to 
students from other nationalities.  

The Iranian Cultural Club (ICC) is a 
non-profit student organization free of 
any political or religious inclination. The 
main goals of this club are preserving and 
promoting the Iranian culture, language 
and heritage; offering new Iranian students 
the necessary orientation of the AUS 
community and facilities; and to provide 
current and prospective members with 
the opportunity to meet others with 
similar interests and backgrounds to 
create a warm and friendly atmosphere 
for all Iranians at AUS.  Our goal is to 
keep the rich Persian history and culture 
alive for both the descendants of Iran and 

for all those interested in it and to create 
a suitable ground for the expansion and 
promotion of Iranian/Persian culture. 
Additionally, we want to raise campus 
awareness about Persian culture, tradition, 
holidays, and history and introduce it 
to the next generation of Iranians and 
other nationalities living in this area 
by organizing meetings, conducting 
traditional Iranian ceremonies, and other 
cultural activities. 
As the years have passed, many students, 
from different countries and cultures, 
have shown interest in the culture of the 
Iranians and this interest has increased 
to a point where students from other 
universities, like American University 
in Dubai, University of Sharjah and 
Canadian University of Dubai, have also 
started joining our events. The support 
and presence of all the students, from 
AUS and other universities, in the events 
held by ICC indicates that the success 
has been a result of the productive 
meetings and gatherings held by the 
board members of the ICC.

ICC plans to hold more elegant, 
traditional festivals, such as Nowruz, and 
other rich Iranian cultural events that are 
full of joy and happiness to present to 
other students.

One of the biggest and most influential 

events of the ICC can be experienced 
on the 19th and 20th of March, 2015 
at the American University of Sharjah, 
in the Global Day. Global Day was first 
held in 1998 with only eight student 
organizations and 400 students. 
Participants now include 34 student clubs 
and over 5,000 students from more than 
92 nationalities. The annual Global Day is 
one of the most anticipated events with 
thousands of people attending every year. 
This event is not only for students but is 
open to the general public and everyone 
is most welcome to attend.
Every year, ICC works very hard to 
design and build a pavilion that represents 
famous monuments of Iran and we work 
very hard to show everyone the rich 
Iranian culture.

ICC members have decided to enhance 
relations with IBC and to use the 
experience of its members. In response, 
ICC introduces young Iranians and youths 
from other nationalities to IBC, so in the 
future they can be able to use and benefit 
from their services.

Our board is open to new ideas to 
improve our purpose of cultural 
awareness in the community. Our motto 
is: “ Iran will always Shine”. 

IRANIAN CULTURAL CLUB - AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH
A BRIEF INTRODUCTION AND REVIEW

Mehrnaz Khezri, Member of ICC board

CULTURAL
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Annual Reutrns TSE Overall Index 
(TEDPIX) Farabourse   IRR/USD 

Industries Weekly Returns and 
Trading Value

Industries Annual Returns 
and Market Cap.

Stocks Returns 
and Market Cap. 
Distribution
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IRAN MACROECONOMICS INDICATORS

Economy

Please note that except for crude oil, all data are based on Shamsi months, which ends around 20th day of the respective western 
month. Month's numbers for these data are converted to the closest western month only for convenience. 

Inflation and Exchange Rate:
CPI are reported for the previous month.

Equities vs. USDIRR:

GDP Growth:

2014 Q3 GDP growth is revised from 4.6 to 
4.4 percent.

Foreign Trade: 12-Month Cumulative 

Trade data are reported for the previous 
month.

Foreign Trade: Monthly
Trade data are reported for the previous month.
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Washington, D.C., December 5, 2014 — The stakes for Iran’s economic future remain high 
as negotiators extend the deadline on talks around its nuclear program, according to a 
new report by the Institute of International Finance.

“Recent sanctions have inflicted heavy damage on Iran’s economy,” said George Abed, 
senior counselor and director of Africa and the Middle East at the IIF. “A broad interim 
agreement could allow Iran to resume global trade and develop its huge energy resources, 
unleashing economic growth. The economic consequences of a possible agreement, 
however, must be gauged against the internal political dynamics in Iran and the United 
States. Opposition forces in Iran have so far remained quiet while negotiations proceed, 
but they have not given their full consent. The U.S. Congress has also pressured the 
Obama administration to maintain, and even strengthen, the current sanctions regime on 
Iran. Any agreement would see a gradual easing of sanctions, with a delay to start, so that 
Iran can demonstrate its commitment to live up to its obligations under the agreement.”
Real GDP contracted by 6.6 percent in FY2012/13 and by two percent in FY2013/14. If a 
broad interim agreement is reached, Iran could see GDP growth of five and six percent in 
fiscal years 2015/16 and 2016/17, respectively.

“Current low oil prices will put additional strains on Iran’s economy, especially since Iran’s 
fiscal breakeven price of oil is $148 per barrel. These pressures could make a nuclear 
deal more likely by the June 2015 deadline,” said Garbis Iradian, deputy director of Africa 
and the Middle East at the IIF. “With an agreement, foreign direct investment into the 
energy sector, long starved for investment and technical knowhow, could return and 
eventually help Iran raise oil production, potentially beyond pre-sanctions levels. Without 
an agreement, the Iranian economy would likely weaken further and unemployment would 
continue to rise.”

The Institute of International Finance is the global association of the financial industry, 
with close to 500 members from 70 countries. Its mission is to support the financial 
industry in the prudent management of risks; to develop sound industry practices; and to 
advocate for regulatory, financial and economic policies that are in the broad interests of 
its members and foster global financial stability and sustainable economic growth. Within 
its membership IIF counts commercial and investment banks, asset managers, insurance 
companies, sovereign wealth funds, hedge funds, central banks and development banks. 
For more information visit www.iif.com.

IIF: IRAN’S ECONOMY HINGES ON 
OUTCOME OF NEGOTIATIONS

A Recent Update from Institute of International
 Finance about Iranian GDP forecast

Source: IIF https://www.iif.com/press/iif-iran-s-economy-hinges-outcome-negotiations

Economy

evergreen tree (Sarve, also known as 
Rocket Juniper (what a name!) and 
Italian cypress tree) being straight, 
upright, resilient and resistant to 
cold weather (all signs of strength 
and upright character) was thought 
appropriate to represent Mitra, the 
omnipotent and ubiquitous deity.

The younger girls had their 
"wishes" symbolically wrapped 
in colorful silk cloth and hung on 
the tree as offerings to Mitra with 
an expectation, no doubt, that 
their prayers would be rewarded 
(remnants of this traditions can still 
be seen in Iran at remote villages 
where girls tie colorful bundles 
to trees for an answer to their 
"wishes") . Thus the tradition of 
decorations of the tree with lights 
and gifts on or beside the tree in 
the Christian world was born.

As you may know, Pope Leo, in 
the fourth century (A.D.376), after 
almost destroying the last temple 
of Mitra (Mitraeum) in his campaign 
against Mitraism and in the good 
old Christian tradition, "If you 
can't claim it, imitate it and call it 
your own", proclaimed the 25th of 
December as Christ's birthday and 
January 1st (not March 21st as was 
the norm) the first day of the New 
Year. Again in the same Christian 
tradition of not identifying the true 
source; Luther, the famous German 
reformer, in the 18th century 
(1756, I believe), having learned of 
the Yalda Tree tradition, introduced 
the Christmas tree to the Germans. 
However, Sarves a rarity in Germany 
and indeed in much of Europe, the 
chosen tree became a genus of pine, 
abundant in Europe.

 So now, even with our children no 
longer at home, we decorate a small 
Sarve with a star (Mitra's) on top 
and many presents all around, not 
necessarily for Mitra, but in memory 
of our ancestors for our children 
and grandchildren. Therefore, please 
decorate a tree at this joyous time, 
call it by its true name – Yalda Tree 
– and celebrate it as your own and 
don’t feel ambivalent when your 
children wonder if we celebrate the 
occasion. Tell them yes, Happy Yalda 
and the greetings of the season to 
all, no matter of what religion you 
are.
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A chance meeting some years ago with 
an Iranian scholar who (as fate has it, now 
lives in Helsinki, Finland), introduced me 
to an aspect of Iranian history that turned 
out nothing short of a love affair with 
my ancestors. Though long forgotten, 
they deserve remembrance for what 
they were. For this enlightenment, I am 
forever indebted to this friend.

At this particular time of year, I would 
like to share something with you that 
I think speaks volumes of plagiarisms 
and outright thefts of our thoughts and 
customs. I feel sure that many of you are 
aware of this, but circumstances have 
made it difficult to assert them. Please 
remind your friends, colleagues and 
compatriots of the facts.

When my children were growing up 
and were still at home, Christmas for us 
as parents was a difficult time. Like all 
other children of the Iranian heritage, 
ours could not understand our lack 
of enthusiasm during this particular 
holiday. I am inclined to think that this, 
among many, may have been the main 
contributing factor to think and feel 
that their parents were "different."  Our 
children without necessarily saying it; 
wished we would be jolly and happy, no 

matter how pretentiously, as the parents 
of their friends at school and elsewhere 
during the Christmas holidays. However, 
our hearts not in it; everything we did, 
seemed artificial and fake – either way, in 
their eyes, we were even more “different”.

The chance meeting and the subsequent 
little searching changed all that and 
additionally learned many other sweet 
historical facts. Had I known this 
when my children were small, I would 
have happily, gladly, and most proudly 
celebrated the particular holidays as our 
very own. I would not have had all those 
uncomfortable feelings at Christmas with 
or without a tree. 

Yalda is an ancient Iranian word and 
appears in many of Mani’s writings. The 
word refers to a New Beginning from 
which the Arabic words Milaad, Tavalod 
and the like were derived. Mitra, the 
early Iranian deity considering Light as 
the essence of life, believed in its sanctity.  
The Sun the most obvious manifestation 
of light was revered. Some scholars 
(so called) Euro-Centrists, out of pure 
ignorance, wrongly said that Mitraism 
(deviously referred to as Mithraism) 
were Sun worshippers. Irrespective, they 
believed Mitra was a divine gesture born 

on December 21st, the longest night of 
the year, specifically to begin the struggle 
and triumph of “Light” over “Dark”. 
Thence, the longest night of “Darkness” 
gave in to the days of sunshine lasting 
longer and longer until equal with nights 
on No-ruz , proceeding on to the longest 
day of the year, on the first day of Summer. 

Mitra’s birthday was celebrated for a 
total of 10 days up to and including the 
First of January. It is not an accident that 
half way through the celebrations, namely 
December 25th was chosen as Jesus’ 
birthday and January 1st as the first day 
of New Year. Remember that Romans, 
prior to Christianity, practiced Mitraism 
and only out of political considerations, 
in the year 376, they converted to the 
new religion that started within their 
own territory. They, happy to replace 
the religion and philosophy of their 
only competitor, the “Persian Empire”, 
converted expeditiously.

The Iranians celebrated Yalda as early 
as 2000 BC and the Zoroastrians after 
refining some mythical aspects retained 
Yalda (The Birth), and additionally 
encouraged celebrations of No-Ruz, 
Jashn-e-Mehregan among many others. 
They celebrated Yalda by decorating an 

MITRA BIRTHDAY
SHAB E YALDA PHILOSOPHY 

Hashem Farhang

Cultural
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IRANIAN FISCAL BREAKEVEN 
PRICE OF OIL 

Economy

Yeganeh Eghbalnia

• In a recent study published by The Institute of International Finance (IIF) it has been estimated that the Iranian fiscal breakeven 
price of oil in 2015 would stand at $148 per barrel.  In other study by Bloomberg Business Week for the year ahead, it is explained 
that Iran needs to sell crude oil for at least $138 a barrel to be able to finance its budget. On the other hand, according to the Head 
of Planning and Budget Committee in Islamic Consultative Assembly (Madjlis), it is expected that government revenues in budget 
2015 would be based on 70$ per barrel, though actually with oil price less than 60$ per barrel this evaluation is also under revision

• According to below charts, during 2010 – 2014, the Iranian Economy has encounter structural changes in its GDP. 

• As it is apparent from data, the average percentage change in oil sector has declined by 8.16% (based on first quarter data in each 
Iranian year as of Central Bank of Iran), whereas the average percentage change in agriculture, followed by construction, mine & 
industry sector were positive, signaling more or less position of non-oil sector in GDP formation is gaining strength. and the Iranian 
Economy is moving toward less reliance on oil sector gradually.

• Considering the effects of this low price of oil on budget expenditure, the Iranian Government would have the choice finding 
other sources of recenue, among others, increasing price of its services (Water, Electiriciy and etc.) augmenting custom duties, 
selling at higher rate its foregin exchange recenue to Iranian Market and officially increasing taxes ( Direct & Indirect).

• Declining of reliance on oil revenues, coupled with increase in foreign investment (assuming by gradual lift in sanctions), will 
eventually increase jobs and flourish the potential hidden capacities of Iran rather than oil producing sectors, namely mine, 
industries (e.g. Automotive), agriculture and tourism. 

• There is a proverb in Farsi saying that: “If it doesn’t kill us, it is a good pain”. 
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Although current concerns about oil price mean operators will 
be reviewing their forthcoming plans, there are projects and 
work scopes that will continue.
For instance: Some operators will be forging ahead with 
exploration work to bolster future reserves for when prices 
increase, Meanwhile others will want to maintain older assets 
that still have production life – and in many instances planned 
decommissioning works will be a necessity.
Below we rounded up six key ways might help to reduce the 
costs of your offshore projects – be they drilling, installation, 
asset life extension or decommissioning.

1 - REDUCING THE COST OF RUNNING DRILLING 
RISERS
Contractor’s fleet of proprietary riser running and handling 
equipment reduces make-up and running time significantly, 
while enhancing safety. A recent client estimated reveals this 
has saved them $2.9m in rig time using these tools on a single 
drilling campaign

2 - REDUCING THE COST OF INSTALLING 
CONDUCTORS
Above the sample of latest new tool, the Conductor Cementing 
Support System enables a rig to move on to running another 
conductor without waiting on cement – saving up to 18 hours 
of rig time each and every time you install a well conductor.

 

3 - COST-EFFECTIVELY EXTENDING PLATFORM 
PRODUCTION LIFE
 
Recently designed an entirely modular replacement conductor 
guide deck – enabling  client to cost-effectively extend the 
working life of their platform by 20 years.

4 - FAST-TRACK CONDUCTOR REPARATION 
WORKS
Everything revolves around the well conductor – contractors 
regularly use this expertise to help operators find cost-effective 
ways to repair or replace conductors.

5 - SAVE $2.5M WITH RIGLESS TUBING RECOVERY 
TECHNOLOGIES 

Rrigless operations – and delivering the equipment spreads and 
methodologies that make them viable

6 - RIGLESS SLOT RECOVERY AND PLATFORM 
WELL ABANDONMENT OPERATIONS

Some contrcros performed the first rigless platform well 
abandonment over a decade ago. Since then the  tooling has 
been deployed on over 280 successful abandonment and slot or 
conductor recovery operations. Removing the drilling rig when 
dealing with platform well abandonment transform project cost

SIX WAYS OF REDUCING COSTS 
ON OFFSHORE PROJECTS

Economy

   Prepared by: Amir. H.Rokhsari, Member of IBC and Editorial Board                                                                              Ref:  J.Hall for the contractors : Claxton offshore
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• Mariam Behnam, Author, artist, poet and 
former diplomat.

Dubai: Diplomat, author, public speaker, 
and champion of women’s rights Mariam 
Behnam leaves behind a trail of memories 
of a woman who was far head of her time.
Maryam died at 2.20pm on Thursday at 
the intensive care unit of Rashid Hospital 
in the presence of family and loved ones. 
She was 94.

She is survived by her four children, 
Eisa, Mariam, Shanaz, and Shirin, and 
grandchildren and great grandchildren.
“She was born in the big earthquake 
year, and went incredibly peacefully and 
dignified having lived a full and very rich 
life,” Shanaz Pakravan, Mariam’s third 
child, told Gulf News.
 
Mariam was born on February 25, 
1921, the year of the zelzelah, or 
the terrible earthquake that hit 
her hometown, Bandar Lingah, thus 
earning her the nickname ‘Zelzelah 
Bibi’ or Little Miss Earthquake when 
she was a child.

Rightly so, throughout her life, Mariam 

shook up social preconceptions as she 
fought for women’s rights at a time when 
even the slightest show of defiance could 
have serious repercussions.

Shanaz said the condolence messages that 
have been flowing in since her mother’s 
death have been overwhelming. “The 
messages that I have been flooded with 
have all said, ‘We have lost a mother.’ So 
she wasn’t just a mother to me or to my 
sisters, or my children, her grandchildren, 
or her great grandchildren. She was a 
mother to many people.”

Shanaz, a broadcast journalist, said she 
shared a special bond with her mother 
who inspired her to pursue the course in 
life she wanted to at an early age regardless 
of what society dictated. This mirrored how 
her mother lived as a young woman in the 
1930s – one who did not conform to but 
challenged social norms and made sure her 
rights and points of view as a woman were 
heard.

“Mum was a tiny woman and what comes 
to mind is how can such a tiny woman 
against all these odds of being born into 
a family that didn’t accept freedom of 

speech and freedom of action, how did 
she become such a powerhouse?” Shirin 
Abdul Razak said, describing her mother.
Mariam’s long public career spanned 
decades of public service. She held 
diplomatic posts in Pakistan and in several 
provinces and remote areas of Iran.

Born to a prominent family of pearl 
merchants who have had links to Dubai 
for more than a century, Mariam fled Iran 
in 1978 during the revolution. She settled 
in Dubai and has since called the emirate 
home.

Mariam joined Gulf News as a writer 
within the first week of arriving in Dubai 
in 1978, the year the English daily was 
launched. She worked with the paper as a 
features writer for three years.

“I’d like the people of Dubai to remember 
her as a strong woman, who broke many 
boundaries for the rights of women. She 
filled in so many roles, played so many 
parts, and touched so many lives in her 
lifetime,” Rasha Abdul Razak, Mariam’s 
granddaughter, said.

Mariam Pakravan, Mariam’s second child, 
said many women in southern Iran, where 
her mother came from, look up to her as 
their mentor and advocate of women’s 
rights to this day.

Mariam’s books include Zelzelah – A 
Woman before her time; Raindrops – 
Journey through life; Heirloom – Evening 
tales from the East; and Role of a Friend, 
a compilation of her official speeches 
during her time as a diplomat. She was 
working on her fifth book at the time of 
her passing.
Mariam was laid to rest at Al Qouz 
cemetery in Dubai on Friday afternoon
Source: http://gulfnews.com/news/gulf/
uae/society/mariam-behnam-s-legacy-of-
activism-lives-on-1.1422726

IN MEMORY OF SAD DEMISE OF MARYAM BEHNAM

“A drop of rain fell down upon the ocean – how small it felt to see the vast expanse. Beside this mighty sea, what is my bent? Praise 
God I am so insignificant” – Saadi

Diplomat, author, and women’s rights advocate stands as an inspiration for generations together
Ms. Maryam Behnam, passed away on 4 December 2014.

سعدی گر او هست حقا که من هیچمکه جایی که دریاست من چیستمخجل شد چو پهنای دریا به دیدیکی قطره باران ز ابری چکید
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END OF IRAN SANCTIONS TO BENEFIT UAE
But move would have negative effects on the global oil market, adding to the already excess supply

Interview with Mr.Hossein Asrar Haghighi Vice President of IBC

Economy

Abu Dhabi: The entry of Iran in world 
oil markets would be negative, while 
trade between the UAE and Iran would 
increase if sanctions on the country over 
its nuclear programme are removed, 
analysts and experts said.

Iran is holding negotiations with a group 
of P5+1 countries including Britain, 
China, France, Russia and the US plus 
Germany to end decades long blockade 
on its business. The countries are likely to 
reach a comprehensive agreement in the 
next six months.
Iranian president Hassan Rouhani also 
indicated on Sunday that the country’s 
isolation from the world economy could 
soon come to end.

Hussein Asrar Haghighi, vice-
executive president of Iranian 
Business Council in Dubai, said if the 
talks yield positive results it would 
give a boost to trade ties between 
the UAE and Iran.
 
“We might see a huge trade growth 
between the two countries. Trade 
figures would double and business 
relations would be strengthened. 
There would be an increase in the 
number of tourists visiting the 
UAE,” he said.

“We have to see how sanctions would 

be eased, whether it would be done in 
a gradual way or it would be taken up 
speedily. The outcome would benefit 
immensely.”

Trade figures between the two countries 
stood at $8.5 billion (Dh31.19 billion) 
in 2013. The figure fell to $5 billion in 
2014 due to sanctions. Bank accounts of 
a number of Iranian businessmen were 
closed.

“Some traders stopped doing business 
and migrated to other countries due to 
closure of their accounts. If the talks go 
in a positive direction, bank accounts of 
these businessmen might become active 
again giving a big boost to trade relations.”
Haghighi did not say how many people 
were affected due to closure of bank 
accounts. “We don’t know how many 
but we have seen a significant drop in 
our membership. Some of them went to 
Iran while others left to other foreign 
countries to do business. Banks were 
under great pressure from the US to 
close the accounts.”

An energy analyst said if sanctions were 
lifted the net effect would probably be 
positive in the UAE, but negative for all 
other GCC countries.

“The reason why it would be negative 
is obvious. In a market suffering with 

an oversupply of oil, an extra million 
barrels per day would not be welcome. 
However, Iran’s capacity of adding oil 
production is limited,” said Francisco 
Quintana, head of economic research at 
Asiya Investments.
He said due to international embargo, 
investment in oil production and 
maintenance has been extremely low, 
limiting the possibility of expanding 
capacity in the short term.

“On the other hand, the UAE would 
benefit greatly via trade. Dubai has been 
the traditional gateway for goods to reach 
Iran. This has also been the case during the 
embargo, but overall we have noticed that 
flows Dubai-Iran have been for a long time 
well below its historical level.”

Recently at an energy conference in Abu 
Dhabi, Dr Sara Vakhshouri, president 
of SVB Energy International said an 
additional oil of 500,000 to 600,000 
barrels of oil per day will enter market in 
the next six to eight months if sanctions 
on Iran are lifted.

Iran has the second world’s fourth largest 
proven oil reserves after Saudi Arabia, 
Venezuela and Canada. It also possesses the 
second largest natural gas reserves after 
Russia. Iran produced 3.2 million barrels 
per day of oil in 2013. The country is facing 
budget deficit due to drop in oil prices.

Workers at an oil 
refinery south of 
Tehran. An additional oil 
of 500,000 to 600,000 
barrels of oil per day 
are likely to enter the 
market in the next 
six to eight months if 
sanctions on Iran are 
lifted.

Source: http://gulfnews.com/business/
oil-gas/end-of-iran-sanctions-to-benefit-
uae-1.1437142
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4Retailers in Dubai are feeling 
the decline. Spending by Russian 
tourists dropped by about 10 
per cent this year, according to 
Nikola Kosutic, research manager 
at Euromonitor. Visitors from the 
country spent 3.3 billion dirhams 
last year.

“They are big spenders. They 
buy luxury goods, which are 
significantly cheaper in the UAE 
than in Moscow or St. Petersburg,” 
Kosutic says. Some retailers “won’t 
feel a thing, while others will have 
a devastating decline in sales”.

Tourists account for as much as 35 
per cent of all spending in Dubai 
and the decline in Russians has had 
an impact, says David Macadam, 
CEO at the International Council 
of Shopping Centres. Dubai 
has also witnessed a decline in 
spending by visitors from Saudi 
Arabia and Kuwait, he says.

The currency crisis hasn’t deterred 
the high-end travellers, who are 
still eager to book Dubai’s luxury 
hotels with an average cost of 
$30,000 per booking, Dolmatov 
says.

“The top five hotels in Jumeirah, 
like Burj Al-Arab, are fully booked,” 
Dolmatov says. “We have had to 
put some clients on waiting lists.”

Dubai’s tourism authority isn’t 
put off by the Russian slowdown. 
The city continues to invest in 
marketing in the country, which 
“remains a key source market 
for the long term”, tourism 
corporation CEO Kazim says.

“It’s a panicky situation because we 
don’t know what to do,” Dolmatov 
says. The global economic decline 
was expected after the mortgage 
crisis, but “the situation now 
is more fearful. Not only has 
the global economy not fully 
recovered, now there are political 
aspects related to the rouble and 
oil”.

• See more at: http://
businessweekme.com/Bloomberg/
newsmid/190/newsid/366#sthash.
gEsvRq6t.dpuf
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A LONG, COLD WINTER FOR DUBAI'S FUR TRADERS

 By Bloomberg Businessweek Zainab Fattah and Daria Solovieva

Economy

Nadia Mendez
 

Russia’s economic turmoil 
means pain for the retail, 
tourism and real estate markets 
that underpin Dubai’s economy

Russian-speaking clerks sit idle 
in the dozens of shops that line 
Dubai’s Deira fur market, waiting for 
someone to come in and look at the 
racks stuffed with mink, sable and 
ermine coats. This was supposed to 
be the busiest time of the year.

“We knew the storm was coming, but 
we didn’t realise how strong it would 
be,” says George, a shopkeeper who 
says sales have dropped by about 70 
per cent in 2014. The store hasn’t 
sold any coats at the top price of 
$100,000 after several were bought 
in 2013, he says, asking that his last 
name not be used to avoid helping 
his competitors.

“They are big spenders. They buy 
luxury goods”

The Russians aren’t coming and that 
means pain for the retail, tourism and 
real estate markets that underpin 
Dubai’s foreigner-driven economy. 
Russia’s economic turmoil means 
Dubai is losing one of its biggest 
sources of customers at a time when 
events such as the falling oil price 
and mortgage-lending restrictions 
are already putting pressure on those 
markets.

“With the rouble’s decline, a property 
that would have cost $1 million 
now costs $2 million,” says Anna 
Kochetulim, a Dubai-based property 
broker. Her firm, which caters mainly 
to Russians, saw business shrink by 
90 per cent over the past several 
months.

The rouble dropped 38 per cent 
against the dollar since the beginning 
of June as oil prices reached a five-
year low. That made foreign goods 

and travel abroad twice as expensive 
for those who are paid in roubles. 
The UAE dirham is pegged to the 
dollar.

Dubai’s economy grew at an estimated 
4 per cent this year, the Department 
of Economic Development said in 
December 2014. The International 
Monetary Fund projected growth of 
5 percent in 2014 compared with 4.6 
percent the previous year.

Russian visitors to Dubai typically 
surge toward the end of the year and 
into early January, when many take 
their longest holidays. The country’s 
economic turmoil deepened in 
December as oil slumped and the 
rouble’s drop accelerated.

Russian hotel guests in Dubai have 
dropped by 16 per cent through 
the end of October compared 
with the same period a year ago, 
according to Issam Abdul Rahim 
Kazim, chief executive officer of 
Dubai Corporation for Tourism and 
Commerce Marketing.

The decline comes as an increase 
in rooms is hurting occupancy 
and profitability at Dubai hotels. 
Occupancy in November fell 2.5 
percentage points to 85.5 per cent, 
while revenue per available room 
dropped by 9.2 per cent, industry 
researcher STR Global said in 
December. Around 27,000 hotel 
rooms are set to be completed 
through 2017, about 5.5 per cent 
of current supply, according to a 
report by broker CBRE Group Inc. 
More than 3,500 rooms were added 
in 2014.

Dubai’s occupancy rate is among 
the highest in the world, averaging 
around 80 per cent in the past four 
years, said in September.

“The middle and upper-middle 
segments collapsed completely” 
for travel companies, says Dennis 
Dolmatov, business development 

director at Destinations of the 
World. “Companies working with 
charter flights and with large tour 
operators have had declines of 30 
per cent or more. They are losing 
margins as well because they’re 
having to fight for each tourist.” 
Hyatt International, which has six 
hotels in the UAE including four in 
Dubai, saw the number of its Russian 
guests drop by 15 per cent since 
August, says Tareq Daoud, regional 
vice-president of Middle East sales.

Russian property buyers have almost 
disappeared, stopped by the currency’s 
decline and international sanctions 
that make moving money abroad 
more difficult. Dubai developments 
such as Jumeirah Beach Residence 
and the Palm Jumeirah artificial 
island have long been popular with 
wealthy Russians looking for vacation 
homes, says Zhanna Yerkozhanova, 
a managing partner at BEBO Real 
Estate brokerage.

Kochetulim recalled a Russian who 
was unable to transfer the equivalent 
of 6 million dirhams ($1.6 million) 
to pay for an apartment on the Palm 
Jumeirah. Banks refused to allow the 
buyer to open an account in Dubai, 
forcing him to cancel the offer. 
BEBO’s Yerkozhanova said she has 
had a similar experience.

Russians were the sixth-biggest group 
of foreign homebuyers in Dubai in 
2014 after being fifth the previous 
year. Transactions totalled 2 billion 
dirhams in the period, compared 
with 3 billion dirhams for all of 2013.

“When a significant chunk of the 
market is withdrawn, the impact 
will be felt and a lot of developers 
will have to rethink their projects,” 
says Craig Plumb, head of Middle 
East research at broker Jones Lang 
LaSalle. Even though demand from 
places such as China and West Africa 
has been growing, it won’t make up 
for the loss of Russian buyers, he 
says.
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UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY AND 
THE FED’S QUANTITATIVE EASING: A PRIMER

Economy

KarimPakravan, Associate Professor DePaul University, Chicago | Jahangera Blog

The Federal Reserve Bank (the US Central Bank, 
commonly known as the Fed) is now returning 
towards a conventional monetary policy, after 
five years of what can be called “extreme” or 
“unconventional” central banking, or “quantitative 
easing.  By definition, such an extreme and 
unprecedented set of monetary policies was 
used because of the extreme financial and 
macroeconomic conditions prevailing as a result of 
the financial crisis of 2008. 

My purpose here is to present a short tutorial 
on extreme central banking.  The Fed has a dual 
mandate: price stability and economic growth. In 
order to affect the level of economic activity, the 
Fed (like other central banks), will use short-term 
interest rates.  In the case of the Fed, it uses the so-
called “Fed funds” rate, which is the short-term rate at which 
banks borrow and lend excess reserves overnight. The Fed will 
have a target Fed funds rate and achieve it by affecting the level 
of bank reserves in the system.

Therefore, in order to stimulate a faltering economy the central 
bank will increase reserves in the system, generally by Open 
Market policies (i.e. buying short-term securities from the 
banking system).  The banks then on-lend the reserves and the 
growth of credit returns the economy to growth.  However, 
what happens when an impaired financial system prevents 
conventional interest rate policies to stimulate the economy? 
The benchmark interest rate hits zero and monetary policy is in 
a liquidity trap-banks accumulate reserves. We saw that happen 
in Japan in the 1990s and in the US in 2008. Between September 
2007 and December 2008, the FOMC lowered its target for 
the federal funds rate 10 times. This was the first time since the 
1930s that the Fed hit the zero bound on the nominal federal 
funds rate. However, the nominal policy rate therefore faces a 
zero bound: it will never fall below zero. What to do next?

In exceptional circumstances, central banks can expand their 
tool kit by introducing unconventional instruments, and there 
are two circumstances when additional policy tools can play a 
useful stabilization role. First, when lowering the target interest-
rate to zero is not sufficient to stimulate the economy; and 
second, when an impaired financial system prevents conventional 
interest-rate policy from supporting the economy.
There are three categories of unconventional policy approaches:

• Forward Guidance. This is when the central bank communicates 
the path of future monetary policy. The simplest unconventional 
approach is for the central bank to make a commitment today 
about future policy target rates. In the past few years, Fed has 
repeatedly stated that short-term interest rates will remain low 
“ for a considerable period

• Quantitative easing (QE).When the central bank supplies 
aggregate reserves beyond the quantity needed to lower the 

policy rate to zero. The central bank buys assets, thereby 
expanding its overall balance sheet.

• Credit Easing (CE) Targeted asset purchases: When the central 
bank alters the mix of assets it holds on its balance sheet in 
order to change their relative prices in a way that stimulates 
economic activity.

Since 2008, Fed has maintained a large balance of Mortgaged-
Backed Securities (MBS) on its balance sheet and engaged 
in three rounds of QE/CE. In the last one (QE3: September 
2012-October 2014), the Fed begins purchase of $85 billion /
month of long-term securities. Total ($790 billion in US T-bonds 
and $813 billion in MBS). As a result of both conventional and 
unconventional monetary policy moves, the Fed balance sheet 
has increased five-fold since 2008 to over $4 trillion.

On May 22, 2013, Chairman Bernanke stated that the Fed would 
begin “tapering” at the end of 2013 by gradually reducing its 
purchases of long-term assets. The taper was completed in 
October 2014 and QE3 was officially over.  
As we consider the next Fed moves, several considerations 
remain. 
• Did unconventional monetary policies work? QE almost 
certainly avoided a deeper recession and possibly a recession. 
The following quote from the Financial Time seems to be a 
good answer:

“…., it is overwhelmingly likely that the Fed and BoE were 
right and sceptics at the ECB and the BoJ are wrong. QE was 
exactly the right thing to try in reviving the US economy…. 
Unemployment rates in the US are now lower than when the 
global financial crisis hit at the end of 2008

• Are markets addicted to ultra-easy monetary policy, and how 
do we return to normalcy without shocking financial markets? 
Ben Bernanke, the former Fed chairman tried to answer this 
question with a quip, stating that “QE worked in practice, but 
not in theory”, another way to say that the answer to this 
question is more complicated.



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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